
 

 

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

 

 

 

 

   

 

Година LV                                                   Требиње, 06.12.2018. године                                                         Број: 10

 
На основу члана 35. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 36. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 06.12.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Другог Ребаланса буџета 

Града Требиња за 2018. годину 
 

I 
 

1) Скупштина Града Требиња усваја Други Ребаланс 

буџета Града Требиња за 2018. годину којим су 

планирана укупна буџетска средства у износу од  

27.751.660 КМ. 

2) Средства буџета чине приходи у износу од 22.477.065 

КМ, грантови 57.826 КМ, трансфери 1.351.812 КМ, 

примици за нефинансијску имовину 2.038.000 КМ, 

примици од финансијске имовине 21.000 КМ, примици 

од задуживања 397.860 КМ, остали примици 601.067 

КМ и неутрошена намјенска средства 807.030 КМ.  

3) Расподјела средстава је извршена на текуће расходе од 

20.518.470 КМ, трансфере између и унутар јединица 

власти 80.400 КМ, издатке за нефинансијску имовину 

5.149.723 КМ, на издатке за отплату дугова 1.436.000 

КМ, остале издатке 567.067 КМ, а што укупно износи 

27.751.660 КМ.  

II 

Саставни дио ове одлуке је Други Ребаланс буџета Града 

Требиња за 2018. годину (табеларни дио). 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објaвљивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-342/18 

Датум:06.12.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________

 

ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2018. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

   
Економски 

код 
Опис 

ДРУГИ 

РЕБАЛАНС 

БУЏЕТА 2018. 

1 2 3 

   
 

А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 23.886.703 

710000 Порески приходи 10.492.000 

713000 Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности 1.770.000 

714000 Порези на имовину 500.000 

715000 Порези на промет производа и услуга 10.000 

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 8.200.000 

719000 Остали порески приходи 12.000 

720000 Непорески приходи 11.985.065 

721000 Приходи од финанасијске и нефин. имовине и позитивних курсних разлика 1.645.000 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 10.236.065 

723000 Новчане казне 20.000 

729000 Остали непорески приходи 84.000 
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730000 Грантови 57.826 

731000 Грантови 57.826 

780000 Трансфери између или унутар јединица власти 1.351.812 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 1.351.812 

   
 

Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 20.598.870 

410000 Текући расходи  20.518.470 

411000 Расходи за лична примања запослених 8.434.766 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 4.088.244 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 425.000 

414000 Субвенције 844.670 

415000 Грантови 3.869.390 

416000 Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Реп., опш. и градова 2.630.220 

419000 Расходи по судским рјешењима 226.180 

480000 Трансфери између и унутар јединица власти 80.400 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 80.400 

* * * * Буџетска резерва 0 

   
 

В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 3.287.833 

   
 

Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)   -3.111.723 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 2.038.000 

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 2.000.000 

816000 Примици од залиха мат.. учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 38.000 

510000 II Издаци за нефинансијску имовину 5.149.723 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 4.964.223 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 152.000 

516000 Издаци за залихе материјала. робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 33.500 

     Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 176.110 

     Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -176.110 

   
 

Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)   21.000 

910000 I Примици од финансијске имовине 21.000 

911000 Примици од финансијске имовине 21.000 

610000 II Издаци за финансијску имовину 0 

 
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -1.038.140 

920000 I Примици од задуживања 397.860 

921000 Примици од задуживања 397.860 

620000 II Издаци за отплату дугова 1.436.000 

621000 Издаци за отплату дугова 1.436.000 

 
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) 34.000 

930000 I Остали примици 601.067 

931000 Остали примици 425.000 

938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 176.067 

630000 II Остали издаци 567.067 

631000 Остали издаци 391.000 

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 176.067 

**** И. НАМЈЕНСКА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА    807.030 

  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0 

   ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2018. ГОДИНУ –  

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

   
Економски  

код 
Опис 

ДРУГИ 

РЕБАЛАНС 

БУЏЕТА 2018. 

1 2 3 

   БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови и трансфери 1+2+3+4) 23.886.703 

   
 

Порески и непорески приходи (1+2) 22.477.065 

   710000 1. П о р е с к и   п р и х о д и 10.492.000 

   713000 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 1.770.000 

713100 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 1.770.000 
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714000 Порези на имовину 500.000 

714100 Порези на имовину 500.000 

   715000 Порези на промет производа и услуга 10.000 

715100 Порези на промет производа 7.500 

715200 Порези на промет услуга 2.500 

   717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 8.200.000 

717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 8.200.000 

   719000 Остали порески приходи 12.000 

719100 Остали порески приходи 12.000 

   720000 2. Н е п о р е с к и   п р и х о д и 11.985.065 

   721000 Приходи од финансијске и неф. имовине и позитивних курсних разлика 1.645.000 

721200 Приходи од закупа и ренте 1.639.000 

721222 Приходи од закупа објеката и земљишта 264.000 

721223 Приходи од земљишне ренте 1.360.000 

721224 Приходи од закупнине земљишта у својини Републике 15.000 

721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 5.000 

721500 Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове 1.000 

   722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 10.236.065 

722100 Административне накнаде и таксе 140.000 

   722300 Комуналне накнаде и таксе 1.433.000 

722312 Комуналне таксе на фирму 770.000 

722314 Комуналне таксе за кориштење јавних површина 180.000 

722316 Kомуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима 60.000 

722318 Комуналне таксе на рекламне паное 25.000 

722319 Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг  230.000 

722391 Комуналне таксе за кориштење слободних површина за кампове 1.000 

722392 Комунална такса за држање објеката на води 17.000 

722321 Боравишна такса 150.000 

   722400 Накнаде по разним основама 7.929.970 

722411 Накнаде за уређивање грађевинског земљишта 2.855.000 

722420 Накнада за путеве 30.000 

722440 Накнада за воде 530.000 

722461 Накнада за кориштење комуналних добара  1.100.000 

722467 Накнада за противпожарну заштиту 140.000 

722468 Накнада за кориштење природних ресурса за елек.енергију  1.342.680 

722491 Концесионе накнаде за кориштење природних добара 100.000 

722492 Концесионе накнаде за кориштење природних добара 1.832.290 

   722500 Приходи од пружања јавних услуга 733.095 

722520 Приходи градских органа 74.000 

722591 Властити приходи буџетских корисника 659.095 

 
Центар за социјални рад Требиње 84.200 

 
Дјечији вртић Наша радост 261.290 

 
Гимназија ''Јован Дучић'' 12.500 

 
Техничка школа  19.800 

 
Центар средњих школа Требиње 15.000 

 
Средња музичка школа 1.190 

 
Народна библиотека 11.384 

 
Музеј Херцеговине 11.000 

 
Центар за информисање и образовање 92.400 

 
Требињеспорт 60.631 

 
Туристичка организација града Требиња 5.000 

 
Дом младих  32.600 

 
Агенција за развој малих и средњих предузећа 16.100 

  Културни центар  36.000 

   723000 Новчане казне 20.000 

723100 Новчане казне 20.000 
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729000 Остали непорески приходи 84.000 

729100 Остали непорески приходи 84.000 

   730000 3. Г р а н т о в и 57.826 

731000 Грантови 57.826 

731100 Грантови из иностранства-ЈУ Народна библиотека 13.616 

731200 Грантови из земље 44.210 

731200 грант ЦИК-а за накнаде члановима бирачких одбора 41.660 

731200 ЈУ Техничка школа- грантови више правних лица 550 

731200 ЈУ Туристичка организација Града Требиња- М:тел 2.000 

   780000 4. 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 1.351.812 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 1.351.812 

787200 Трансфери за ЈЛС-средства социјалне заштите која се обезбјеђују у буџету РС 557.000 

787200 
Трансфери за ЈЛС-Трансфер Владе РС за локалну инфраструктуру и Средњошколски 

центар 
460.000 

787200 Средства за инфраструктурне пројекте-Спомен соба и Фонтана 282.000 

787200 Трансфер Министарства за избјегла и расељена лица РС 30.000 

787200 Трансфер Министарства просвјете РС за ЈУ Музеј Херцеговине 7.000 

787200 ЈУ Туристичка организација Града Требиња- Мин трговине и туризма 6.950 

787200 ЈУ Дом младих Требиње- пројекат Мин просвјете и културе 4.990 

787200 Трансфер Министарства просвјете и културе РС за Дјечији вртић 3.872 

   ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.038.000 

   813000 Примици за непроизведену сталну имовину 2.000.000 

813100 Примици за земљиште 2.000.000 

   816000 Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл. 38.000 

816100 Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл. 38.000 

   
  

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 
25.924.703 

ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2018. ГОДИНУ –  

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Економски  

код 
Опис 

ДРУГИ 

РЕБАЛАНС 

БУЏЕТА 2018. 

1 2 3 

   БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 20.598.870 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 20.518.470 

   411000 Расходи за лична примања запослених 8.434.766 

411100 Расходи за бруто плате запослених 6.720.283 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених  1.388.493 

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 138.050 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 187.940 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 4.088.244 

412100 Расходи по основу закупа 12.853 

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга 622.153 

412300 Расходи за режијски материјал 123.426 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 113.660 

412500 Расходи за текуће одржавање 370.850 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 182.280 

412700 Расходи за стручне услуге 450.949 

412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 1.307.098 

412900 Остали некласификовани расходи 904.975 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 425.000 

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 425.000 

414000 Субвенције 844.670 

414100 Субвенције 844.670 

415000 Грантови 3.869.390 

415100 Грантови у иностранству 45.600 

415200 Грантови у земљи 3.823.790 
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416000 Дознаке на име соц. заштите које се исплаћ из буџета Реп., опш. и  градо 2.630.220 

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова 2.369.220 

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

општина и градова 
261.000 

419000 Расходи по судским рјешењима 226.180 

419100 Расходи по судским рјешењима 226.180 

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 80.400 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 80.400 

487200 Трансфери ентитету 23.000 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 7.000 

487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 11.000 

487900 Трансфери осталим јединицама власти 39.400 

**** Буџетска резерва 0 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5.149.723 

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 5.149.723 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 4.964.223 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 2.478.800 

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адаптацију зграда и објеката 1.746.800 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 530.623 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 17.000 

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 191.000 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 152.000 

513100 Издаци за прибављање земљишта 125.000 

513500 Издаци за прибављање осталих природних добара 27.000 

516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 33.500 

516100 Издаци за залихе материјала. робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 33.500 

  УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 25.748.593 

ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2018. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ 

Економски 

код 
Опис 

II РЕБАЛАНС 

БУЏЕТА 2018. 

1 2 3 

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -983.140 

 
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 21.000 

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 21.000 

911000 Примици од финансијске имовине 21.000 

911400 Примици од наплате датих зајмова 21.000 

610000 И з д а ц и   з а   ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у   

 
Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е -1.038.140 

920000 П р и м и ц и   од   з а д у ж и в а њ а 397.860 

921200 Примици од узетих зајмова 397.860 

620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а 1.436.000 

621000 Издаци за отплату дугова 1.436.000 

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 1.436.000 

 
О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И 34.000 

930000 О с т а л и   п р и м и ц и 601.067 

931000 Остали примици 425.000 

931100 Примици по основу пореза на додату вриједност 125.000 

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 176.067 

938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - ГУ 114.000 

938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - буџетски корисници 62.067 

630000 О с т а л и   и з д а ц и 567.067 

631000 Остали издаци 391.000 

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 388.500 

631900 Остали издаци 2.500 

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 176.067 

638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти 176.067 
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II РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2018. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

   
Функц. 

код 
Функција 

ДРУГИ 

РЕБАЛАНС 

БУЏЕТА 2018. 

1 2 3 

01 Опште јавне услуге 6.520.360 

1070 Опште јавне услуге-камате 425.000 

02 Одбрана   

03 Јавни ред и сигурност 648.000 

04 Економски послови 3.393.813 

05 Заштита животне средине 857.000 

06 Стамбени и заједнички послови 2.173.500 

07 Здравство 702.080 

08 Рекреација, култура и религија 3.276.710 

09 Образовање 2.625.930 

10 Социјална заштита 3.088.200 

11 *Остало 2.003.067 

  Буџетска резерва   

  УКУПНО 25.713.660 

   ЗУ Заједничке услуге 14.710.573 

ИУ Индивидуалне услуге 9.000.020 

  УКУПНО 23.710.593 

   

 

*расходи који нису функционално класификовани: издаци за финансијску имовину. 

издаци за отплату дуга и остали издаци, буџетска резерва 

  

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА –  

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ 

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

  

  
Економски 

код 
Опис 

ДРУГИ 

РЕБАЛАНС 

БУЏЕТА 2018. 

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 3.949.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 828.000 

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 92.000 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 153.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 5.022.000 

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 311.500 

412300 расходи за режијски материјал 66.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 16.350 

412500 расходи за текуће одржавање 316.750 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 145.400 

412700 расходи за стручне услуге 277.150 

412800 расходи за услуге одржавања јавних површина 1.305.050 

412900 остали непоменути расходи 545.260 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 2.984.460 
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413 1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови   

413300 расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 425.000 

  УКУПНО   

  Расходи финансирања и други финансијски трошкови 425.000 

414 1.4.Субвенције   

414100 субвенције 844.670 

  УКУПНО   

  Субвенције 844.670 

415 1.5.Грантови   

415100 грантови у иностранству 45.600 

415200 грантови у земљи 3.816.110 

  УКУПНО   

  Грантови 3.861.710 

416 1.6.Дознаке на име социјалне заштите   

416100 дознаке грађанима 1.014.020 

  УКУПНО   

  Дознаке на име социјалне заштите 1.014.020 

419 1.7.Расходи по судским рјешењима   

419100 Расходи по судским рјешењима 226.180 

  УКУПНО   

  Расходи по судским рјешењима 226.180 

487 1.8.Трансфери између различитих јединица власти   

487200 Трансфери ентитету 23.000 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 7.000 

487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 11.000 

487900 Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС 39.400 

  УКУПНО   

  Трансфери 80.400 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.) 14.458.440 

 
2.Издаци за нефинансијску имовину   

511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511100 издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 2.478.800 

511200 издаци за инвестиционо одржавање. реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 1.683.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 412.420 

511400 издаци за инвестиционо одржавање опреме 17.000 

511700 издаци за нематеријалну произведену имовину 191.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 4.782.220 

513 2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину   

513100 издаци за прибављање земљишта 125.000 

513500 издаци за прибављање садница 27.000 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 152.000 

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

516100 Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл. 10.000 

  УКУПНО   

  Издаци за залихе материјала. робе, ситног инв. и сл. 10.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.+2.3.) 4.944.220 

62 3.Издаци за отплату дугова   

621 Издаци за отплату дугова   

621300 издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 1.436.000 

  УКУПНО   

  Издаци за отплату дугова 1.436.000 

63 4. Остали издаци    

631 4.1. Остали издаци   

6311 Издаци по основу пореза на додату вриједност 343.500 
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6319 Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година - ИЗ КРЕДИТА  2.500 

  УКУПНО   

  Остали издаци 346.000 

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

6381 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 114.000 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 114.000 

 
УКУПНО   

  Остали издаци  460.000 

  УКУПНО   

  Издаци за финансијску имовину и отплату дугова 1.896.000 

  УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ I (1+2+3+4) 21.298.660 

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 102.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 10.500 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 112.500 

412 1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 12.000 

412700 расходи за стручне услуге 80.000 

412900 остали непоменути расходи 110.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 202.000 

415 1.3. Грантови   

415200 грант за Савез општина ИХ 50.000 

415200 грант за вјерске објекте  53.000 

415100 грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град  45.600 

415200 грантови у земљи за суфинансирање пројекта од интереса за Град  20.000 

  УКУПНО   

  Грантови 168.600 

487 1.4.Трансфери   

487900 Трансфери осталим јединицама власти- Културном центру за учешће у пројекту 34.400 

  УКУПНО   

  Трансфери 34.400 

416 1.5.Дознаке    

416100 дознаке грађанима 150.000 

  УКУПНО   

  Дознаке 150.000 

  УКУПНО   

 
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4. +1.5.) 667.500 

511 2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме 4.000 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 4.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ  671.500 

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 7.500 

  УКУПНО   
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  Расходи за лична примања 94.500 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.000 

412700 расходи за стручне услуге 8.000 

412900 остали непоменути расходи 202.360 

412900 *расходи за бруто накнаде  скупштинским  одборницима 49.000 

412900 *расходи за бруто накнаде члановима изборне комисије 25.000 

412900 *расходи за бруто накнаде члановима Одбора за жалбе 4.000 

412900 *расходи за превоз предсједницима МЗ 6.000 

412900 *слава града 44.000 

412900 *избори 2018 12.000 

412900 *избори 2018- грант ЦИК-а за накнаде члановима бирачких одбора 41.660 

412900 *остали непоменути расходи 20.700 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 213.360 

415 1.3.Грантови   

415200 Намјенска издвајања парламентарним странкама 41.000 

  УКУПНО   

  Грантови 41.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 348.860 

511 2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину   

5113 издаци за набавку постројења и опреме 4.100 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 4.100 

  УКУПНИ РАСХОДИ 352.960 

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 275.000 

412300 расходи за режијски материјал 65.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 7.000 

412500 расходи за текуће одржавање 67.500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 13.500 

412600 расходи по основу утрошка горива 106.000 

412700 расходи за стручне услуге 39.100 

412900 остали непоменути расходи 73.200 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 646.300 

415 1.2.Грантови   

415200 грант за Добровољно ватрогасно друштво  Ластва 113.000 

 

грант за Добровољно ватрогасно друштво  Јасен- Моско 20.000 

 

грант за Добровољно ватрогасно друштво  Бјеласница 20.000 

 

грант за Добровољно ватрогасно друштво  Зубци 20.000 

 

грантови у земљи- грант за ЈУ Екологија и безбједност 248.000 

  УКУПНО   

  Грантови 421.000 

416 1.3.Дознаке   

416100 дознаке грађанима- стипендије 21.000 

  УКУПНО   

 
Дознаке 21.000 

  УКУПНО   

  Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.) 1.088.300 

 
2.Издаци за нефинансијску имовину   

511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за инвестиционо одржавање. реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 140.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 240.000 

  УКУПНО   
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  Издаци за произведену сталну имовину 380.000 

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 390.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 1.478.300 

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 2.000 

412700 расходи за стручне услуге 6.000 

412900 остали непоменути расходи 21.000 

412900 рад комисија за права из Закона о социјалној заштити 15.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 44.000 

415 1.3.Грантови   

415200 текући грантови   

 

грант за културне манифестације 390.000 

 

грант за Фонд солидарности  10.000 

 

грант за спортске манифестације 31.500 

 

грант за финансирање спорта 455.310 

 

обиљежвање дјечије недјеље 2.000 

 

општински план иклузије  3.000 

 

грант О.Ш.за такмичења 9.000 

 

грант основним школама за дјецу националних мањина-Роме 3.000 

 

Дом здравља 230.000 

 

Дом ученика 13.500 

 

Студентски центар Требиње 10.000 

 

грантови из области културе, науке и друштвене бриге о младима 61.600 

 

грант за суфинансирање издавачке дјелатности 25.000 

 

грант за суфинансирање пројекта из социјално-хуманитарних активности 186.300 

 

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

мањина и повратника 
92.300 

 

грантови из области здравствено- инвалидске заштите 30.300 

 

награде и поклони за ученике 25.020 

 

грант за научно техничку сарадњу 45.000 

 

грант Болници 17.500 

 

Удружење "БЕБЕ" 3.300 

 

Добровољни даваоци крви 1.350 

  укупно текући грантови 1.644.980 

  УКУПНО   

   Грантови 1.644.980 

416 1.4.Дознаке    

416100 дознаке грађанима-стипендије 138.000 

 

дознаке грађанима-стипендије за дефицитарна занимања 34.200 

 

дознаке- превоз ученика 6.000 

 

помоћи ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља 56.475 

 

остале помоћи ученицима и студентима 10.625 

 

помоћи за одлазак ученика и студената на екскурзије 32.910 

 

дознаке за вантјелесна оплодња 20.980 

 

дознаке за склапање брака по Одлуци 41.630 

 

дознаке грађанима - помоћ дјеци са села 115.000 

 

дознаке за новорођенчад 110.000 

 

помоћ за избјегла и расељена лица (одрживи повратак у Равно) 42.000 

 

курс енглеског језика 4.700 

  УКУПНО   



Датум: 06.12.2018. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 10 - Страна:    11 

  Дознаке 612.520 

  УКУПНО   

  Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 2.301.500 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

 
2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме 2.500 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 2.500 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 2.304.000 

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 9.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 1.000 

412700 расходи за стручне услуге 3.000 

412900 остали непоменути расходи 4.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 17.000 

414 1.2.Субвенције   

414100 субвенције предузећима за превоз 190.000 

 

субвенције за подршку самозапошљавању 180.000 

 

субвенције по програму оспособљавања приправника 320.000 

 

субвенције по јавном позиву угоститељским објектима 4.670 

  УКУПНО   

  Субвенције 694.670 

415 1.3.Грантови   

4152 грант за суфинансирање Аграрног фонда    

 

              - за оперативне расходе Фонда 265.000 

 

              - за подршку у пољопривреди 245.000 

 

              - капитални грант - пољопривредна машина 105.000 

4152 грант за суфинансирање ЈП Радник 120.000 

4152 грант за накнаду штета у пољопривреди- учешће Града 29.000 

4152 *грант за накнаду штета у пољопривреди-штете од пожара намјенска сред. 19.830 

4152 капитални грант ЈП Радник 20.000 

  УКУПНО   

   Грантови 803.830 

  УКУПНО   

  Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.) 1.515.500 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

 
2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511100 издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката -откупне станице 7.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 3.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 10.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 1.525.500 

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 3.000 

412700 расходи за стручне услуге 70.000 

412800 расходи за услуге одржавања јавних површина 15.000 

412900 остали непоменути расходи 24.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 113.000 

415 1.2. Грантови   

415200 капитални грант за водовод Врпоље Љубомир  95.000 

415200 капитални грант ЈУ Болница Требиње за енергетску ефикасност- учешће Града 320.600 
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415200 капитални грант Удружењу Клобук за реконструкцију капеле  16.000 

415200 капитални грант Туље 5.000 

415200 капитални грант ЈУ Дом Здравља 80.000 

415200 Капитални грант ЈУ Основна школа Јова Јовановић Змај 25.000 

415200 капитални грант Удружење Херцеговац 4.000 

415200 Капитални грант ЈУ Основна школа Свети Василије Острошки 53.000 

415200 капитални грант Удружењу корисника вода Завође 33.600 

  УКУПНО   

 
Грантови 632.200 

  УКУПНО   

  Текући трошкови (1.1.+1.2.) 745.200 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

 
2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511100 издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 2.471.800 

  511100* издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 1.629.600 

511100 *наводњавање Требињског и Поповог поља-намјенска средства по Одлуци 787.200 

  511100* издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката- ИЗ КРЕДИТА 2017. 55.000 

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 1.521.000 

511200 издаци за инвестиционо одржавање. реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 1.061.000 

511200 локална путна инфраструктура- по Одлуци Владе РС 300.000 

511200 санација средњошколског центра- по Одлуци Владе РС 160.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 3.000 

511700 издаци за нематеријалну произведену имовину 181.000 

511700 издаци за нематеријалну произведену имовину- ИЗ КРЕДИТА 2017. 5.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 4.181.800 

513 2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину   

513100 издаци за прибављање земљишта- ИЗ КРЕДИТА 2017. 125.000 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 125.000 

  УКУПНО   

 
Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.) 4.306.800 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 5.052.000 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено-комуналне послове   

Број потрошачке јединице:0107170   

412 1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга 4.500 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 850 

412500 расходи за текуће одржавање 239.250 

 

*расходи за одржавање јавне расвјете  67.000 

 

*расходи за хитне интервенције  43.000 

 

*расходи за одржавање путне инфраструктуре 84.250 

 

*расходи за одржавање паркомата 4.000 

 

*расходи за остало текуће одржавање  41.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 1.500 

412700 расходи за стручне услуге 46.050 

412730 расходи за оглашавање, штампање и остале стручне услуге. 46.050 

412800 расходи за услуге одржавања јавних површина 1.290.050 

412800 *расходи за услуге чишћења јавних површина и зеленила 480.050 

412800 *расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама 730.000 

412800 *расходи по основу одржавања оборинске одводње 65.000 

412800 *азил- храна. санитација и дератизација азила 15.000 

412900 остали непоменути расходи 10.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 1.592.200 

415 1.2.Грантови   

415200 грант за суфинансирање уређења фасада  30.500 

415200 Грант у земљи- из средстава Министарства за избјегла и расељена лица 30.000 
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  УКУПНО   

  Грантови 60.500 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 1.652.700 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

 
2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију азил за псе 22.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 115.700 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 137.700 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину 137.700 

513 Издаци за непроизведену сталну имовину   

513500 Издаци за прибављање садница 27.000 

511700 издаци за нематеријалну произведену имовину 5.000 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 32.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 1.822.400 

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 900 

412900 остали непоменути расходи 8.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 8.900 

414100 субвенције по Програму запошљавања борачких категорија 150.000 

  УКУПНО   

  Субвенције 150.000 

415 1.2.Грантови   

415200 грант борачким категоријама  84.600 

 

грант борачкој организацији- стамбено збрињавање породице ППБ и РВИ 5.000 

  УКУПНО   

  Грантови 89.600 

416 1.3.Дознаке    

 

Дознаке    

 

дознаке -стипендије 31.000 

 

помоћи демобилисаним борцима 123.000 

 

дознаке супругама умрлих бораца 63.500 

 

дознаке- остале помоћи ППБ и РВИ 13.000 

  УКУПНО   

  Дознаке 230.500 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 479.000 

 
2.Издаци за нефинансијску имовину   

511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку опреме 2.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 2.000 

  УКУПНО   

 
Издаци за нефинансијску имовину 2.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 481.000 

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 3.760.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 810.000 

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 92.000 
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411400 Накнаде за споразумни престанак радног односа -  по Јавном позиву 84.000 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 69.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 4.815.000 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 500 

412700 расходи за стручне услуге 15.000 

412900 остали непоменути расходи 65.000 

412900 *остали непоменути расходи 18.400 

412900 *расходи по основу пореза на имовину 46.600 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 80.500 

419 1.3. Расходи по судским рјешењима   

419100 Расходи по судским рјешењима- ИЗ КРЕДИТА 2017. 212.860 

419100 Расходи по судским рјешењима 13.320 

  УКУПНО   

  Расходи по судским рјешењима 226.180 

487 1.4.Трансфери између различитих јединица власти   

487200 Трансфери ентитету 23.000 

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе 7.000 

487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 11.000 

487900 Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС 5.000 

  УКУПНО   

  Трансфери 46.000 

 
УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 5.167.680 

 
2. Издаци за нефинансијску имовину 

 511 2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину   

5113 издаци за набавку постројења и опреме 6.320 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 6.320 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину 6.320 

63 3.Остали издаци   

631 3.1.Издаци по основу пореза на додату вриједност   

6311 Издаци по основу пореза на додату вриједност 77.500 

6311 Издаци по основу ПДВ по Пројекту Систем водоснабдијевања Требиња  266.000 

6319 издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година 2.500 

  УКУПНО   

  Издаци по основу пореза на додату вриједност 346.000 

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

6381 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 114.000 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 114.000 

 
УКУПНО   

  Остали издаци  460.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 5.634.000 

Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња   

Број потрошачке јединице: 0107190   

413 1.1.Расходи финансирања и други финансијски трошкови   

413300 расходи за камате на примљене зајмове 425.000 

  УКУПНО   

  Расходи финанс. и други финансијски трошкови 425.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи  425.000 

62 2.Издаци за отплату дугова   

621 Издаци за отплату дугова   

621300 издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 1.436.000 
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  УКУПНО   

  Издаци за отплату дугова 1.436.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 1.861.000 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за инспекцијске и  послове комуналне полиције   

Број потрошачке јединице:0107220   

 

Текући расходи 

 412 1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412400 расходи за материјал за посебне намјене -униформе за ком  пол 3.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 1.000 

412700 расходи за стручне услуге 2.000 

412900 остали непоменути расходи 1.700 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 7.700 

  УКУПНО   

 
Текући расходи  7.700 

 
2. Издаци за нефинансијску имовину 

 511 2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину   

5113 издаци за набавку постројења и опреме 3.300 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 3.300 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 11.000 

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 1.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 5.500 

412500 расходи за текуће одржавање 10.000 

412600 расходи по основу утрошка горива 1.000 

412700 расходи за стручне услуге 8.000 

412900 остали непоменути расходи 11.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 59.500 

  УКУПНО   

  Текући расходи  59.500 

511 2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме 28.500 

511400 издаци за инвестиционо одржавање опреме 17.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 45.500 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.) 45.500 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 105.000 

 

Економски 

код 
Опис 

ДРУГИ 

РЕБАЛАНС 

БУЏЕТА 2018. 

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 2.771.283 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 560.493 

411300 расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) 46.050 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 34.940 
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  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 3.412.766 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412100 расходи по основу закупа 11.853 

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга 310.653 

412300 расходи за режијски материјал 57.426 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 97.310 

412500 расходи за текуће одржавање 54.100 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 36.880 

412700 расходи за стручне услуге 173.799 

412800 расходи за услуге одржавања јавних површина 2.048 

412900 остали непоменути расходи 359.715 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 1.103.784 

415 1.3.Грантови   

415200 грантови у земљи  7.680 

  УКУПНО   

  Грантови у земљи  7.680 

416 1.4.Дознаке на име социјалне заштите   

416100 Дознаке грађанима 1.355.200 

416300 Дознаке грађанима 261.000 

  УКУПНО   

  Дознаке на име социјалне заштите 1.616.200 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 6.140.430 

  2.Издаци за нефинансијску имовину   

511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 63.800 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 118.203 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 182.003 

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

516100 Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл. 23.500 

  УКУПНО   

  Издаци за залихе материјала. робе, ситног инв. и сл. 23.500 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.) 205.503 

631 3. Издаци по основу пореза на додату вриједност   

631100 издаци по основу пореза на додату вриједност 45.000 

  УКУПНО   

  Издаци по основу пореза на додату вриједност 45.000 

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

638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 62.067 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 62.067 

  УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ II (1+2+3+4) 6.453.000 

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  484.670 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 72.250 

411300 расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) 7.100 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 14.400 

  УКУПНО   
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  Расходи за лична примања 578.420 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 16.500 

412300 расходи за режијски материјал 5.000 

412500 расходи за текуће одржавање 3.700 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 4.200 

412700 расходи за стручне услуге 10.100 

412900 остали непоменути расходи 14.800 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 54.300 

416 1.3. Дознаке на име социјалне заштите   

416100 дознаке грађанима   

  *облици социјалне заштите 1.355.200 

416300 *облици социјалне заштите 261.000 

  УКУПНО   

  Дознаке на име социјалне заштите 1.616.200 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 2.248.920 

  2.Издаци за нефинансијску имовину   

511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме 1.700 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 1.700 

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

516100 Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл. 1.300 

  УКУПНО   

  Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл. 1.300 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.) 3.000 

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

6381 Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство и боловање 7.080 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 7.080 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 2.259.000 

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  864.360 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 179.768 

411300 расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) 11.100 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 7.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 1.062.228 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 38.400 

412300 расходи за режијски материјал 6.600 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 54.680 

412500 расходи за текуће одржавање 7.500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.500 

412700 расходи за стручне услуге 14.200 

412900 остали непоменути расходи 19.592 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 144.472 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 1.206.700 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   



Датум: 06.12.2018. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 10 - Страна:    18 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 7.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 7.000 

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

638100 Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство  21.300 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 21.300 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 1.235.000 

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 2.600 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 2.600 

412 1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 23.300 

412300 расходи за режијски материјал 5.600 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 3.150 

412500 расходи за текуће одржавање 2.150 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 900 

412700 расходи за стручне услуге 6.000 

412900 остали непоменути расходи 4.700 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 45.800 

415 1.3. Грантови   

415200 Грантови у земљи - награде ученицима 1.500 

  УКУПНО   

  Грантови   1.500 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2+1.3.) 49.900 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 14.000 

511300  издаци за набавку постројења и опреме  4.500 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 18.500 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 68.400 

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  5.210 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 5.210 

412 1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 34.360 

412300 расходи за режијски материјал 4.470 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 900 

412500 расходи за текуће одржавање 2.610 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 1.900 

412700 расходи за стручне услуге 4.300 

412900 остали непоменути расходи 1.310 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 49.850 

415 1.3. Грантови   

415200 Грантови у земљи - награде ученицима 1.190 

  УКУПНО   
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  Грантови   1.190 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 56.250 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 25.300 

511300 издаци за набавку постројења и опреме  4.550 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 29.850 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 86.100 

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  3.700 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 3.700 

412 1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 25.970 

412300 расходи за режијски материјал 5.500 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 5.380 

412500 расходи за текуће одржавање 4.340 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.000 

412700 расходи за стручне услуге 8.740 

412900 остали непоменути расходи 3.920 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 56.850 

415 1.3. Грантови у земљи   

4152 грантови у земљи - награде ученицима  550 

  УКУПНО   

  Грантови  550 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 61.100 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 3.500 

511300 издаци за набавку постројења и опреме  5.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 8.500 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 69.600 

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  40 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 40 

412  1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 9.830 

412300 расходи за режијски материјал 720 

412700 расходи за стручне услуге 430 

412900 остали непоменути расходи 180 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 11.160 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 11.200 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   
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511300 издаци за набавку постројења и опреме  4.500 

  УКУПНО    

  Издаци за произведену сталну имовину 4.500 

  УКУПНИ РАСХОДИ 15.700 

Назив потрошачке јединице: Народна библиотека   

Број потрошачке јединице: 0818028   

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  4.545 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  800 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 5.345 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 13.693 

412300 расходи за режијски материјал 2.200 

412500 расходи за текуће одржавање 2.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 1.910 

412700 расходи за стручне услуге 4.179 

412900 остали непоменути расходи 19.473 

  УКУПНО     

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 43.455 

  УКУПНО    

  Текући расходи  48.800 

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) 51.800 

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 6.730 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  1.470 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 8.200 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 21.000 

412300 расходи за режијски материјал 2.700 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 1.000 

412500 расходи за текуће одржавање 5.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 4.500 

412700 расходи за стручне услуге 17.000 

412900 остали непоменути расходи 9.500 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 60.700 

  УКУПНО    

  Текући расходи  (1.1.+1.2.) 68.900 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање 6.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме  14.000 

  УКУПНО    

  Издаци за произведену сталну имовину 20.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 88.900 

Назив потрошачке јединице: Центар за информисање и образовање   

Број потрошачке јединице: 0107500   
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411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  413.800 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 88.000 

411300 расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) 3.300 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 3.400 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 508.500 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 25.800 

412300 расходи за режијски материјал 6.000 

412500 расходи за текуће одржавање 1.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 1.600 

412700 расходи за стручне услуге 35.000 

412900 остали непоменути расходи 47.000 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 116.400 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2) 624.900 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1. Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме  15.000 

  УКУПНО    

  Издаци за произведену сталну имовину 15.000 

631 3. Издаци по основу пореза на додату вриједност   

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 15.000 

  УКУПНО   

  Издаци по основу пореза на додату вриједност 15.000 

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

6381 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 2.000 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 2.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 656.900 

Назив потрошачке јединице: Требињеспорт   

Број потрошачке јединице: 0107930   

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  169.500 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 50.000 

411300 расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) 2.500 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 3.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 225.000 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 35.000 

412300 расходи за режијски материјал 6.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 2.000 

412500 расходи за текуће одржавање 9.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.000 

412700 расходи за стручне услуге 4.000 

412900 остали непоменути расходи 27.600 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 86.600 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 311.600 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање 15.000 
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511300 издаци за набавку постројења и опреме  8.000 

  УКУПНО    

  Издаци за произведену сталну имовину 23.000 

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.) 38.000 

631 3. Издаци по основу пореза на додату вриједност   

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 16.000 

  УКУПНО   

  Издаци по основу ПДВ-а 16.000 

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

6381 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 7.300 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 7.300 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 372.900 

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  168.573 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 27.260 

411300 расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) 3.550 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 1.640 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 201.023 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412100 расходи по основу закупа 9.000 

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 8.000 

412700 расходи за стручне услуге 50.000 

412900 остали непоменути расходи 79.190 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 173.190 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 374.213 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме  15.800 

  УКУПНО    

  Издаци за произведену сталну имовину 15.800 

 
3.Остали издаци 

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

6381 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 7.587 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 7.587 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 397.600 

Назив потрошачке јединице: Дом младих   

Број потрошачке јединице: 0107510   

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  220.915 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 46.995 
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411300 расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) 3.500 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 271.410 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 15.800 

412300 расходи за режијски материјал 1.700 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 500 

412500 расходи за текуће одржавање 2.800 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 700 

412700 расходи за стручне услуге 8.150 

412900 остали непоменути расходи 42.000 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 71.650 

415 1.3.Грантови   

415200 текући грантови 4.440 

  УКУПНО   

   Грантови 4.440 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 347.500 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме  9.600 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину  9.600 

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

516100 Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара 7.200 

  УКУПНО    

  Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара 7.200 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину  16.800 

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 

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

6381 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 4.800 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 4.800 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 378.100 

Назив потрошачке јединице: Агенција за мала и средња предузећа   

Број потрошачке јединице: 0107910   

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  176.900 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 29.550 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 2.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 208.450 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412100 расходи по основу закупа 1.053 

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 6.000 

412300 расходи за режијски материјал 2.436 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 11.700 

412500 расходи за текуће одржавање 500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 2.670 

412700 расходи за стручне услуге 2.640 

412800 расходи за услуге одржавања јавних површина 2.048 

412900 остали непоменути расходи 46.150 

  УКУПНО    
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  Расходи по основу кориштења роба и услуга 75.197 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 283.647 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме  5.553 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину  5.553 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 289.200 

Назив потрошачке јединице: Културни центар   

Број потрошачке јединице: 0107520   

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  261.290 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 52.850 

411300 расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) 15.000 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 3.500 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 332.640 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412100 расходи по основу закупа 1.800 

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 35.000 

412300 расходи за режијски материјал 6.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 6.000 

412500 расходи за текуће одржавање 11.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 1.000 

412700 расходи за стручне услуге 9.060 

412900 остали непоменути расходи 44.300 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 114.160 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 446.800 

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 5.000 

  УКУПНО   

  Издаци по основу ПДВ-а 5.000 

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

6381 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 12.000 

  УКУПНО    

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 12.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 483.800 

  Оперативна јединица I ГРАДСКА УПРАВА 21.298.660 

  Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ  6.453.000 

  Буџетска резерва   

      

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА 27.751.660 
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ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2018- ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА 

екон.

код ОПИС 

начин финансирања 

буџет 

концесионе 

накнаде 

водне 

накнад

е КРЕДИТ 

Средства Владе 

РС и 

Министарстава 

Властита 

средства 

буџетских 

корисника укупно 

1 2 3 4   5 6 

  ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1-                                  Градска управа               

  Стручна служба Градоначелника 

5113 издаци за набавку опреме 4.000           4.000 

  УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 4.000           4.000 

  Стручна служба Скупштине Града 

5113 
издаци за набавку опреме ( канц намјештаја, рачунар опреме, остала канц 

опрема и инвентар) 4,100           4.100 

  УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ: 4.100           4.100 

  Одјељење за општу управу 

5112 
издаци за инвест. одржавање. реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 

(објекти МЗ и пословни простори) 140.000           140.000 

5113 издаци за набавку постројења и опреме 240.000           240.000 

  опрема за гријање и хлађење 15.000           15.000 

  компјутери и намјештај  22.000           22.000 

  енергетска ефикасност  125.500           125.500 

  аутомобили 70.000           70.000 

  видео надзор 6.000           6.000 

  остала опрема 1.500           1.500 

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

  УКУПНО ОДЈ. ЗА ОПШТУ УПРАВУ: 390.000           390.000 

  Одјељење за друштвене дјелатности 

5113 издаци за набавку  опреме 2.500           2.500 

  УКУПНО ОДЈ.ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ: 2.500           2.500 

  Одјељење за привреду 

5111 издаци за изградњу и прибављање објеката 7.000           7.000 

5113 издаци за набавку постројења и опреме 3.000           3.000 

4152 капитални грант Аграрни фонд  105.000           105.000 

4152 капитални грант ЈП Радник 20.000           20.000 

  УКУПНО ОДЈ.ЗА ПРИВРЕДУ: 135.000           135.000 

  Одјељење за просторно уређење 

5131 Издаци за прибављање земљишта               

  Издаци за прибављање земљишта       125.000     125.000 

  УКУПНО 5131: 

 

    125.000     125.000 

5111 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката                

  Зграда за избјегла и расељена лица "БХ-6" 25.000           25.000 

  Ватрогасни дом 370.000           370.000 

  Изградња објеката и инфраструктуре- учешће 10.000           10.000 
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  Улица Нова 4.600           4.600 

  Спомен соба         181.000   181.000 

  Изградња нове фонтане у градском парку         101.000   101.000 

  Наводњавање Требињског поља 787.200           787.200 

  Расвјета код Манга у Горици 2.000     5.000     7.000 

  Учешће Града у изградњи вртића Србија 110.000     50.000 

  

160.000 

  Фекална канализација у улици Републике Српске 21.600       

  

21.600 

  Водоснабдијевање насеља Драженска гора   179.000 230.000       409.000 

  Изградња пута од раскрснице са магистралним путем М-6 до гробља у Бањевцима   250.000 95.800       345.800 

  Плато код Опште Болнице   3.000         3.000 

  Пут кроз Индустријску зону 7.000           7.000 

  Спортски терен у МЗ Ложиона   15.000         15.000 

  Водоводни систем у насељима на десној обали Требишњице-технички пријем   7.000         7.000 

  Оборинска одводња на Гељевом мосту   7.000         7.000 

  Паркинг за Конзулат Републике Србије 7.000           7.000 

  Израда бетонског платоа испред канцеларија "Поште Српске" у Горици 3.600           3.600 

  УКУПНО 5111: 1.348.000 461.000 325.800 55.000 282.000   2.471.800 

5112 Издаци за реконструкција и инвест одрж. путева               

  Јавна расвјета    110.000         110.000 

  Санација П.Ц Тини 7.000           7.000 

  Атлетска стаза 57.500 113.300 31.200       202,000 

  Оборинска одводња у Старом Граду   7.000         7.000 

  Санација пута у МЗ Засад (Алечковина) 7.000           7.000 

  Градски парк 218.000           218.000 

  Изградња инфраструктуре у градским мјесним заједницама         300.000   300.000 

  Реконструкција дјечијег игралишта у насељу Тини     173.000       173.000 

  Културни центар 17.000           17.000 

  Санација објекта Средњошколског центра 3.130 280.870     160.000   444.000 

  Спортски терен Мокри Долови 11.400           11.400 

  Оборинска одводња-Никшићки пут   14.000         14.000 

  Оборинска одводња у Хрупјелима   7.000         7.000 

  Оборинска одводња у насељу Tодорићи 2   3.600         3.600 

  УКУПНО 5112: 321.030 535.770 204.200   460.000   1.521.000 

5117 Издаци за осталу нематеријалну, произвдену имовину               

                  

  Пројекат изградње улица Нова 7.000           7.000 

  Докази за еколошку(Алексина Међа-западна) 7.000           7.000 

  Пројекат дјечијег игралишта-Тини 6.000           6.000 

  Пројектна документација зграде за младе брачне парове 40.000           40.000 

  Пројекат изградње јавне расвјете (магистрал.пут М-6)       5.000     5.000 

  Идејно рјешење за поплочање пјешачких зона 4.000           4.000 

  

Израда идејног урбанистичко-архитектонског рјешења и главног пројекта духовног 

центра у Мркоњићима 70.300           70.300 

  Пројекат оборинске одводње Хрупјела-Подкула 5.900           5.900 

  Пројекат саобраћајнице Тодорићи 3 5.900           5.900 
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Пројекат лифта за лица са инвалидитетом у објекту факултета за производњу и 

менаџмент  1.000           1.000 

  Ревизија  пројекта кружног тока Билећа-Требиње-Никшић 3.500           3.500 

  

Ревизија пројекта рекон.раскрснице између улица Вука Мићуновића и Влатка 

Вуковића 3.500           3.500 

  Ревизија главног пројекта улице С-2 4.100           4.100 

  Пројекат поплочавања Старог града - источни дио 5.000           5.000 

  Елаборат о промјени намјене земљишта у грађевинско-Ново Требиње 7.000           7.000 

  Техничка документација дијела пословног објекта аутобуске станице 5.400           5.400 

  Израда техничке документације за раскрсницу у Бањевцима 5.400           5.400 

  УКУПНО 5117: 181.000 

 

  5.000     186.000 

5113 Издаци за набавку опреме 3.000           3.000 

  УКУПНО  5113: 3.000           3.000 

4152 Капитални грантови јавним нефинансијским субјектима               

  капитални грант за водовод Врпоље Љубомир  75.000 20.000         95.000 

  капитални грант за Удружењу Клобук 16.000           16.000 

  капитални грант за удружење корисника вода Завође   33.600         33.600 

  капитални грант за Удружење за водоснабдјевање и обнову села Туље 5.000           5.000 

  ЈУ ОШ"Јован Јовановић Змај"   25.000         25.000 

  Општа Болница (енергетска ефикасност)-учешће   320.600         320.600 

  Удружење Херцеговаца 4.000           4.000 

  Капитални грант ОШ Свети Василије Острошки 53.000           53.000 

  капитални грант ЈУ Дом здравља 80.000           80.000 

  УКУПНО 4152: 233.000 399.200         632.200 

  УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ: 2.086.030 1.395.970 530.000 185.000 742.000   4.939.000 

  Одјељење за стамбено комуналне послове 

4152 капитални грант према Рјешењу Министарства 30.000 

     

30.000 

5112 реконструкција азила 22.000           22.000 

5113 издаци за набавку комуналне опреме 115.700           115.700 

  компјутерска опрема и намјештај 5.200           5.200 

  кућни бројеви  10.000           10.000 

  лежећи полицајци 10.000           10.000 

  паркомати 20.000           20.000 

  знакови 6.000           6.000 

  комунална опрема (клупе и контејнери) 62.160                                          62.160 

  УТ услови наводњавања градског парка 2.340           2.340 

5135 Издаци за прибављање осталих природних добара 27.000           27.000 

5117 Издаци по основу улагања у развој 5.000           5.000 

  УКУПНО ОДЈ ЗА СТАМБ. КОМ. ПОСЛОВЕ: 199.700           199.700 

  Одјељење за борачко инвлидску заштиту 

5113 Издаци за набавку опреме 2.000           2.000 

  УКУПНО ОДЈ. ЗА БОР. ИНВ. ЗАШТИТУ: 2.000           2.000 

  Одјељење за финансије 

5113 Издаци за набавку опреме 6.320           6.320 

  УКУПНО ОДЈ. ЗА ФИНАНСИЈЕ: 6.320           6.320 
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Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције 

5113 Издаци за набавку опреме 3.300           3.300 

  УКУПНО ОДЈ. ЗА ИНСПЕК. И ПОС. КОМ. ПОЛИЦИЈЕ: 3.300           3.300 

  Територијална ватрогасна јединица  

5113 Издаци за набавку  опреме  28.500           28.500 

5114 Издаци за инвестиц. одржавање опреме 17.000           17.000 

  УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТР. ЈЕДИНИЦА: 45.500           45.500 

  УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА 2.878.450 1.395.970 530.000 185.000 742.000 

 

5.731.420 

  ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА  2                                        Буџетски корисници                   

  Центар за социјални рад 

5113 Издаци за набавку опреме (рачунар опрема) 1.700           1.700 

5161 Издаци за залихе мат.. робе и ситног инвентара 1.300 

     
1.300 

  УКУПНО: 3.000           3.000 

  Дјечији вртић "Наша радост" 

5113 Издаци за набавку опреме( намјештај, клима, тв опрема)           7.000 7.000 

  УКУПНО:           7.000 7.000 

                  

  Гимназија Јован Дучић 

5112 Издаци за реконструкцију зграде( мокри чворови) 10.000         4.000 14.000 

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

 

        4.500 4.500 

  УКУПНО: 10.000         8.500 18.500 

                  

  Техничка школа 

5112 Издаци за реконструкцију -(канализациона мрежа, двије радионице за праксу) 20.000         5.300 25.300 

5113 Издаци за набавку опреме (рачунари, пројектор, књиге, опрема за образовање)           4.550 4.550 

  УКУПНО: 20.000         9.850 29.850 

                  

  Центар средњих школа 

5112 Издаци за реконструкцију  (замјена паркета) 3.500           3.500 

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

  УКУПНО: 3.500         5.000 8.500 

                  

  Средња музичка школа 

5113 Издаци за набавку опреме - инструменти 4.500           4.500 

  УКУПНО: 4.500           4.500 

                  

  Народна библиотека 

5113 Издаци за набавку опреме ( књиге,канцел намјештај) 2.000         1.000 3.000 

  УКУПНО: 2.000         1.000 3.000 

                  

           Музеј Херцеговине 

5112 Издаци за реконструкцију музејска продавница и сувенирница 6.000           6.000 

5113 Издаци за набавку опреме (сто, књиге,музејски експонати, остала опрема) 10.000         4.000 14.000 

  УКУПНО: 16.000         4.000 20.000 
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  Центар за информисање и образовање 

5113 Издаци за набавку опреме (опрема за радио) 15.000           15.000 

  УКУПНО: 15.000           15.000 

  Требињеспорт 

5112 Издаци за реконструкцију (свлачионица) 15.000           15.000 

5113 Издаци за набавку опреме (опрема за теретану, клупе и сл) 8.000           8.000 

5161 Издаци за залихе робе за бифе           15.000 15.000 

  УКУПНО: 23.000         15.000 38.000 

  Туристичка организација Града Требиња 

5113 Издаци за набавку опреме (рачунарска и фото опрема) 6.850         8.950 15.800 

                  

  УКУПНО: 6.850         8.950 15.800 

  Дом младих 

5113 Набавка опреме- рачунарска опрема за играоницу, спортска опрема за фитнес           9.600 9.600 

5161 Издаци за залихе робе за бифе           7.200 7.200 

  УКУПНО:           16.800 16.800 

  Агенција за развој малих и средњих предузећа 

5113 Издаци за набавку опреме (рачунарска опрема, клима) 1.053         4.500 5.553 

  УКУПНО: 1.053         4.500 5.553 

  Културни центар 

5113 Издаци за набавку опреме за позориште, галерију и тв студио 20.000           20.000 

  УКУПНО: 20.000           20.000 

                  

  УКУПНО КОРИСНИЦИ - ОЈ 2 124.903         80.600 205.503 

                  

  УКУПНО                           Оперативна јед. 1 +  Оперативна јед.  2 3.003.353 1.395.970 530.000 185.000 742.000 80.600 5.936.923 
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На основу члана 33. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 36. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 06.12.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о извршењу  

Буџета Града Требиња за 2018. годину 
 

I 

1) У Одлуци о извршењу Буџета Града Требиња за 2018. 

годину („Службени гласник Града Требиња“, број 15/17 

и 6/18) у тачки II подтачка 1. мијења се и гласи: 

„Средства буџета у укупном износу од 27.751.660 КМ 

распоређују се на текуће расходе од 20.518.470 КМ, 

трансфери између и унутар јединица власти 80.400 КМ, 

издатке за нефинансијску имовину 5.149.723 КМ, на 

издатке за отплату дугова 1.436.000 КМ, остале издатке 

567.067 КМ“. 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објaвљивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-343/18 

Датум:06.12.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________ 
 

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 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 

06.12.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Буџета Града Требиња за 2019. годину 
 

I 

1) Скупштина Града Требиња усваја Буџет Града Требиња 

за 2019. годину којим су планирана укупна буџетска 

средства у износу од  27.887.000 КМ. 

2) Средства буџета чине приходи у износу од 23.968.098 

КМ, трансфери 619.872 КМ, примици за нефинансијску 

имовину 2.738.000 КМ, примици од финансијске 

имовине 17.000 КМ и остали примици 544.030 КМ.  

3) Расподјела средстава је извршена на текуће расходе од 

20.837.050 КМ, трансфери између и унутар јединица 

власти 40.000 КМ, буџетску резерву 20.000 КМ, издатке 

за нефинансијску имовину 5.154.920 КМ, на издатке за 

отплату дугова 1.291.000 КМ и остале издатке 544.030 

КМ.  

II 

Саставни дио ове одлуке је Буџет Града Требиња за 2019. 

годину. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивaња 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-344/18 

Датум:06.12.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________________

 

 

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2019. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

   Економски  

код 
Опис 

 БУЏЕТ 

2019. 

1 2 3 

   
 

А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 24.587.970 

710000 Порески приходи 10.862.000 

713000 Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности 1.200.000 

714000 Порези на имовину 540.000 

715000 Порези на промет производа и услуга 10.000 

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 9.100.000 

719000 Остали порески приходи 12.000 

720000 Непорески приходи 13.106.098 

721000 Приходи од финанасијске и нефин. имовине и позитивних курсних разлика 2.018.000 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 10.960.098 

723000 Новчане казне 14.000 

729000 Остали непорески приходи 114.000 

780000 Трансфери између или унутар јединица власти 619.872 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 619.872 

   
 

Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 20.897.050 

410000 Текући расходи  20.837.050 

411000 Расходи за лична примања запослених 8.580.942 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 3.928.608 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 366.500 

414000 Субвенције 1.345.000 

415000 Грантови 3.676.000 



Датум: 06.12.2018. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 10 - Страна:    31 

416000 Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Реп., опш. и градова 2.935.000 

419000 Расходи по судским рјешењима 5.000 

480000 Трансфери између и унутар јединица власти 40.000 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 40.000 

* * * * Буџетска резерва 20.000 

   
 

В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 3.690.920 

   
 

Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)   -2.416.920 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 2.738.000 

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 2.700.000 

816000 Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 38.000 

510000 II Издаци за нефинансијску имовину 5.154.920 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 5.091.420 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 30.000 

516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 33.500 

     Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 1.274.000 

     Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -1.274.000 

   
 

Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)   17.000 

910000 I Примици од финансијске имовине 17.000 

911000 Примици од финансијске имовине 17.000 

610000 II Издаци за финансијску имовину 0 

 
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -1.291.000 

920000 I Примици од задуживања 0 

921000 Примици од задуживања 0 

620000 II Издаци за отплату дугова 1.291.000 

621000 Издаци за отплату дугова 1.291.000 

 
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) 0 

930000 I Остали примици 544.030 

931000 Остали примици 427.500 

938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 116.530 

630000 II Остали издаци 544.030 

631000 Остали издаци 427.500 

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 116.530 

  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0 

   БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2019. ГОДИНУ –  

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

   Економски  

код 
Опис 

 БУЏЕТ 

2019. 

1 2 3 

   БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови и трансфери (1+2+3+4) 24.587.970 

   
 

Порески и непорески приходи (1+2) 23.968.098 

   710000 1. П о р е с к и   п р и х о д и 10.862.000 

   713000 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 1.200.000 

713100 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 1.200.000 

   714000 Порези на имовину 540.000 

714100 Порези на имовину 540.000 

   715000 Порези на промет производа и услуга 10.000 

715100 Порези на промет производа 7.500 

715200 Порези на промет услуга 2.500 

   717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 9.100.000 

717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 9.100.000 

   719000 Остали порески приходи 12.000 

719100 Остали порески приходи 12.000 

   720000 2. Н е п о р е с к и   п р и х о д и 13.106.098 

   721000 Приходи од финансијске и неф. имовине и позитивних курсних разлика 2.018.000 

721200 Приходи од закупа и ренте 2.012.000 
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721222 Приходи од закупа објеката и земљишта 264.000 

721223 Приходи од земљишне ренте 1.733.000 

721224 Приходи од закупнине земљишта у својини Републике 15.000 

721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 5.000 

721500 Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове 1.000 

   722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 10.960.098 

722100 Административне накнаде и таксе 140.000 

   722300 Комуналне накнаде и таксе 1.503.000 

722312 Комуналне таксе на фирму 750.000 

722314 Комуналне таксе за кориштење јавних површина 180.000 

722316 Kомуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима 60.000 

722318 Комуналне таксе на рекламне паное 25.000 

722319 Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг  300.000 

722391 Комуналне таксе за кориштење слободних површина за кампове 1.000 

722392 Комунална такса за држање објеката на води 17.000 

722321 Боравишна такса 170.000 

   722400 Накнаде по разним основама 8.576.000 

722411 Накнаде за уређивање грађевинског земљишта 3.630.000 

722420 Накнада за путеве 30.000 

722440 Накнада за воде 450.000 

722461 Накнада за кориштење комуналних добара  1.450.000 

722467 Накнада за противпожарну заштиту 140.000 

722491 Концесионе накнаде за кориштење природних добара 100.000 

722492 Концесионе накнаде за кориштење природних добара 2.776.000 

   722500 Приходи од пружања јавних услуга 741.098 

722520 Приходи градских органа 78.350 

722591 Властити приходи буџетских корисника 662.748 

 
Центар за социјални рад Требиње 75.000 

 
Дјечији вртић Наша радост 265.048 

 
Гимназија ''Јован Дучић'' 12.500 

 
Техничка школа  14.000 

 
Центар средњих школа Требиње 15.000 

 
Средња музичка школа 1.000 

 
Народна библиотека 16.000 

 
Музеј Херцеговине 15.000 

 
Центар за информисање и образовање 95.700 

 
Требињеспорт 70.500 

 
Туристичка организација града Требиња 5.000 

 
Дом младих  31.000 

 
Агенција за развој малих и средњих предузећа 9.000 

  Културни центар  38.000 

723000 Новчане казне 14.000 

723100 Новчане казне 14.000 

   729000 Остали непорески приходи 114.000 

729100 Остали непорески приходи 114.000 

   780000 4.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 619.872 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 619.872 

787200 Трансфери за ЈЛС-средства социјалне заштите која се обезбјеђују у буџету РС 616.000 

787200 Трансфер Министарства просвјете и културе РС за Дјечији вртић 3.872 

   ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.738.000 

   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 2.738.000 

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 2.700.000 

813100 Примици за земљиште 2.700.000 

816000 Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл. 38.000 

816100 Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл. 38.000 

  УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 27.325.970 
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БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2018. ГОДИНУ –  

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Економски  

код 
Опис 

 БУЏЕТ 

2019. 

1 2 3 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 20.897.050 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 20.837.050 

   411000 Расходи за лична примања запослених 8.580.942 

411100 Расходи за бруто плате запослених 6.859.365 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених  1.417.647 

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 111.990 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 191.940 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 3.928.608 

412100 Расходи по основу закупа 10.000 

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга 642.720 

412300 Расходи за режијски материјал 134.205 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 115.650 

412500 Расходи за текуће одржавање 427.000 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 211.535 

412700 Расходи за стручне услуге 453.640 

412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 1.169.000 

412900 Остали некласификовани расходи 764.858 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 366.500 

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 366.500 

414000 Субвенције 1.345.000 

414100 Субвенције 1.345.000 

415000 Грантови 3.676.000 

415100 Грантови у иностранству 60.000 

415200 Грантови у земљи 3.616.000 

416000 Дознаке на име соц. заштите које се исплаћ из буџета Реп., опш. и  градо 2.935.000 

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова 2.580.000 

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

општина и градова 
355.000 

419000 Расходи по судским рјешењима 5.000 

419100 Расходи по судским рјешењима 5.000 

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 40.000 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 40.000 

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 5.000 

**** Буџетска резерва 20.000 

**** Буџетска резерва 20.000 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5.154.920 

  
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 5.154.920 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 5.091.420 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 2.405.000 

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адаптацију зграда и објеката 1.705.880 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 692.540 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 25.000 

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 263.000 

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. 33.500 

516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 33.500 

  УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 26.051.970 

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2019. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ 
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   Економски  

код 
Опис 

 БУЏЕТ 

2019. 

1 2 3 

     Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -1.274.000 

   
 

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 17.000 

   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 17.000 

911000 Примици од финансијске имовине 17.000 

911400 Примици од наплате датих зајмова 17.000 

610000 И з д а ц и   з а   ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у   

 
Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е -1.291.000 

920000 П р и м и ц и   од   з а д у ж и в а њ а 0 

620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а 1.291.000 

621000 Издаци за отплату дугова 1.291.000 

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 1.291.000 

 
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 544.030 

931000 Остали примици 427.500 

931100 Примици по основу пореза на додату вриједност 127.500 

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 116.530 

938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - ГУ 50.000 

938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - буџетски корисници 66.530 

630000 О с т а л и   и з д а ц и 544.030 

631000 Остали издаци 427.500 

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 427.500 

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 116.530 

638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти 116.530 

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2019. ГОДИНУ – 

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Функц. 

код 
Функција 

 БУЏЕТ 

2019. 

1 2 3 

01 Опште јавне услуге 6.307.900 

1070 Опште јавне услуге-камате 366.500 

02 Одбрана   

03 Јавни ред и сигурност 742.300 

04 Економски послови 3.984.280 

05 Заштита животне средине 954.000 

06 Стамбени и заједнички послови 1.427.500 

07 Здравство 390.300 

08 Рекреација, култура и религија 3.511.738 

09 Образовање 2.353.342 

10 Социјална заштита 3.256.110 

11 *Остало 1.835.030 

  Буџетска резерва 20.000 

  УКУПНО 25.149.000 

ЗУ Заједничке услуге 14.471.220 

ИУ Индивидуалне услуге 8.822.750 

  УКУПНО 23.293.970 

 

*расходи који нису функционално класификовани: издаци за финансијску имовину, издаци за 

отплату дуга и остали издаци, буџетска резерва 
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БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - БУЏЕТ ЗА 2019. ГОДИНУ 

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА   

Економски 

код 
Опис Буџет 2019. 

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 3.899.500 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 828.500 

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 70.000 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 170.500 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 4.968.500 

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 317.100 

412300 расходи за режијски материјал 71.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 24.800 

412500 расходи за текуће одржавање 364.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 171.000 

412700 расходи за стручне услуге 263.500 

412800 расходи за услуге одржавања јавних површина 1.169.000 

412900 остали непоменути расходи 453.800 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 2.835.200 

413 1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови   

413300 расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 366.500 

  УКУПНО   

  Расходи финансирања и други финансијски трошкови 366.500 

414 1.4.Субвенције   

414100 субвенције 1.345.000 

  УКУПНО   

  Субвенције 1.345.000 

415 1.5.Грантови   

415100 грантови у иностранству 60.000 

415200 грантови у земљи 3.609.800 

  УКУПНО   

  Грантови 3.669.800 

416 1.6.Дознаке на име социјалне заштите   

416100 дознаке грађанима 1.220.000 

  УКУПНО   

  Дознаке на име социјалне заштите 1.220.000 

419 1.7.Расходи по судским рјешењима   

419100 Расходи по судским рјешењима 5.000 

  УКУПНО   

  Расходи по судским рјешењима 5.000 

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 5.000 

  УКУПНО   

  Трансфери 40.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.) 14.450.000 
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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 2.405.000 

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 1.520.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 560.000 

511400 издаци за инвестиционо одржавање опреме 25.000 

511700 издаци за нематеријалну произведену имовину 263.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 4.773.000 

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. 10.000 

  УКУПНО   

  Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл. 10.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.+2.3.) 4.813.000 

62 3.Издаци за отплату дугова   

621 Издаци за отплату дугова   

621300 издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 1.291.000 

  УКУПНО   

  Издаци за отплату дугова 1.291.000 

63 4. Остали издаци    

631 4.1. Остали издаци   

6311 Издаци по основу пореза на додату вриједност 377.500 

  УКУПНО   

  Остали издаци 377.500 

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

6381 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 50.000 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 50.000 

  УКУПНО   

  Остали издаци  427.500 

  УКУПНО   

  Издаци за финансијску имовину и отплату дугова 1.718.500 

  УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ I (1+2+3+4) 20.981.500 

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 107.500 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 10.500 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 118.000 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 12.000 

412700 расходи за стручне услуге 75.000 

412900 остали непоменути расходи 90.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 177.000 

415 1.3.Грантови   

415200 грант за Савез општина ИХ 50.000 

415200 грант за медије 40.000 
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415200 грант за вјерске објекте  30.000 

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

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

  УКУПНО   

  Грантови 210.000 

416 1.4.Дознаке    

416100 дознаке грађанима 100.000 

  УКУПНО   

  Дознаке 100.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4) 605.000 

511 2.Издаци за непроизведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме 4.000 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 4.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ  609.000 

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 92.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 8.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 100.000 

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 171.300 

412900 *расходи за бруто накнаде  скупштинским  одборницима 50.000 

412900 *расходи за бруто накнаде члановима изборне комисије 11.300 

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 2019 50.000 

412900 *остали непоменути расходи 5.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 187.300 

415 1.3.Грантови   

415200 Намјенска издвајања парламентарним странкама 41.000 

  УКУПНО   

  Грантови 41.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 328.300 

511 2.Издаци за непроизведену сталну имовину   

5113 издаци за набавку постројења и опреме 5.000 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 5.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ 333.300 

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 278.100 

412300 расходи за режијски материјал 70.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 10.000 

412500 расходи за текуће одржавање 100.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 21.000 

412600 расходи по основу утрошка горива 116.000 

412700 расходи за стручне услуге 41.500 
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412900 остали непоменути расходи 46.500 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 683.100 

415 1.2.Грантови   

415200 капитални грант добровољним ватрогасним друштвима 30.000 

415200 грант за ватрогасна друштва   

  грант за Добровољно ватрогасно друштво  Ластва 110.000 

  грант за Добровољно ватрогасно друштво  Јасен- Моско 60.000 

  грант за Добровољно ватрогасно друштво  Бјеласница 20.000 

  грант за Добровољно ватрогасно друштво  Зубци 60.000 

  грантови у земљи- грант за ЈУ Екологија и безбједност 300.000 

  УКУПНО   

  Грантови 580.000 

416 1.3.Дознаке   

416100 дознаке грађанима- стипендије 22.000 

  УКУПНО   

  Дознаке 22.000 

  УКУПНО   

  Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.) 1.285.100 

  2.Издаци за нефинансијску имовину   

511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 100.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 285.000 

511400 издаци за инвестиционо одржавање опреме 5.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 390.000 

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 400.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 1.685.100 

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 5.000 

412900 рад комисија за права из Закона о социјалној заштити 15.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 28.000 

415 1.2.Грантови   

415200 текући грантови   

  грант за културне манифестације 325.000 

  грант за Фонд солидарности  10.000 

  грант за спортске манифестације 30.000 

  грант за финансирање спорта 400.000 

  обиљежвање дјечије недјеље 2.000 

  општински план иклузије  3.000 

  грант О.Ш.за такмичења 9.000 

  грант основним школама за дјецу националних мањина-Роме 3.000 

  Дом здравља 230.000 

  Дом ученика 13.500 

  Студентски центар Требиње 10.000 

  грантови из области културе, науке и друштвене бриге о младима 60.000 

  грант за суфинансирање издавачке дјелатности 20.000 

  грант за суфинансирање пројекта из социјално-хуманитарних активности 150.000 
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грант за финансирање пројеката из области друштвене бриге о старима, националнх мањина и 

повратника 90.000 

  грантови из области здравствено- инвалидске заштите 30.300 

  награде и поклони за ученике 25.000 

  грант за научно техничку сарадњу 45.000 

  грант- за васпитно-образовни рад за средњошколце 120.000 

  УКУПНО   

   Грантови 1.575.800 

416 1.3.Дознаке    

416100 дознаке грађанима-стипендије 140.000 

  дознаке грађанима-стипендије за дефицитарна занимања 140.000 

  дознаке- превоз ученика 5.000 

  помоћи ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља 60.000 

  остале помоћи ученицима и студентима 12.000 

  помоћи за одлазак ученика и студената на екскурзије 35.000 

  дознаке за вантјелесна оплодња 30.000 

  дознаке за склапање брака по Одлуци 90.000 

  дознаке грађанима - помоћ дјеци са села 115.000 

  дознаке за новорођенчад 100.000 

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

  курс енглеског језика 7.000 

  УКУПНО   

  Дознаке 774.000 

  УКУПНО   

  Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.) 2.377.800 

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) 2.381.800 

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   

414100 субвенције предузећима за превоз 190.000 

  субвенције за подршку самозапошљавању 350.000 

  субвенције по програму оспособљавања приправника 350.000 

  субвенције по јавном позиву угоститељским објектима 40.000 

  субвенције по програму за стимулисање нових запошљавања 70.000 

  субвенције послодавцима у текстилној индустрији 40.000 

  субвенције по програму преквалификације 50.000 

  УКУПНО   

  Субвенције 1.090.000 

415 1.3.Грантови   

4152 грант за суфинансирање Аграрног фонда    

                - за оперативне расходе Фонда 371.880 

                - за подршку у пољопривреди 250.000 

                - капитални грант - пољопривредна машина 129.120 

4152 грант за суфинансирање ЈП Радник 250.000 

4152 грант за накнаду штета у пољопривреди- учешће Града 7.000 

4152 капитални грант ЈП Радник 20.000 
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  УКУПНО   

   Грантови 1.028.000 

  УКУПНО   

  Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.) 2.141.000 

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) 2.144.000 

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 3.000 

412700 расходи за стручне услуге 70.000 

412900 остали непоменути расходи 24.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 98.000 

415 1.2. Грантови   

415200 капитални грант Удружењу корисника вода Завође 70.000 

415200 капитални грант одбор за обнову школе у Домашеву 50.000 

  УКУПНО   

  Грантови 120.000 

  УКУПНО   

  Текући трошкови (1.1.+1.2.) 218.000 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511100 издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 2.360.000 

  511100* издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 2.360.000 

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 1.237.000 

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 2.237.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 2.000 

511700 издаци за нематеријалну произведену имовину 187.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 3.786.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину (2.1.) 3.786.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 4.004.000 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено-комуналне послове   

Број потрошачке јединице:0107170   

412 1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга 6.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 4.000 

412500 расходи за текуће одржавање 255.500 

  *расходи за одржавање јавне расвјете  60.000 

  *расходи за хитне интервенције  60.000 

  *расходи за одржавање путне инфраструктуре 120.000 

  *расходи за одржавање паркомата 4.000 

  *расходи за остало текуће одржавање  11.500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 4.000 

412700 расходи за стручне услуге 30.000 

412730 расходи за оглашавање, штампање и остале стручне услуге 30.000 

412800 расходи за услуге одржавања јавних површина 1.169.000 

412800 *расходи за услуге чишћења јавних површина и зеленила 430.000 

412800 *расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама 620.000 

412800 *расходи по основу одржавања оборинске одводње 65.000 

412800 *азил- храна, санитација и дератизација азила 54.000 
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412900 остали непоменути расходи 15.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 1.483.500 

414 1.2.Субвенције   

414100 субвенције за стамбено збрињавање  социјалних категорија 5.000 

  УКУПНО   

  Субвенције 5.000 

415 1.3.Грантови   

415200 грант за суфинансирање уређења фасада  30.000 

  УКУПНО   

  Грантови 30.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 1.518.500 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511100 издаци за изградњу и прибављање објеката 45.000 

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

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију  83.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 200.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 428.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину 428.000 

513 Издаци за непроизведену сталну имовину   

513500 Издаци за прибављање садница 30.000 

511700 издаци за нематеријалну произведену имовину 76.000 

  Укупно   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 106.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 2.052.500 

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 250.000 

  УКУПНО   

  Субвенције 250.000 

415 1.2.Грантови   

415200 грант борачким категоријама  85.000 

  УКУПНО   

  Грантови 85.000 

416 1.3.Дознаке    

  Дознаке    

  дознаке -стипендије 31.000 

  помоћи демобилисаним борцима 130.000 

  дознаке супругама умрлих бораца 150.000 

  дознаке- остале помоћи ППБ и РВИ 13.000 

  УКУПНО   

  Дознаке 324.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 669.000 

  2.Издаци за нефинансијску имовину   

511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку опреме 2.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 2.000 
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  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину 2.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 671.000 

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 3.700.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 810.000 

411300 расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 70.000 

411400 накнаде за споразуимни престанак радног односа-  по Јавном позиву 100.000 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи 70.500 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 4.750.500 

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 60.000 

412900 *остали непоменути расходи 15.000 

412900 *расходи по основу пореза на имовину 45.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 76.000 

419 1.3.Расходи по судским рјешењима   

419100 Расходи по судским рјешењима 5.000 

  УКУПНО   

  Расходи по судским рјешењима 5.000 

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 5.000 

  УКУПНО   

  Трансфери 40.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3+1.4.) 4.871.500 

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 77.500 

6311 издаци по основу ПДВ по Пројекту Систем водоснабдијевања Требиња  300.000 

  УКУПНО   

  Издаци по основу пореза на додату вриједност 377.500 

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

6381 остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 50.000 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 50.000 

  УКУПНО   

  Остали издаци  427.500 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 5.301.000 

Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња   

Број потрошачке јединице: 0107190   

413 1.1.Расходи финансирања и други финансијски трошкови   

413300 расходи за камате на примљене зајмове 366.500 
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  УКУПНО   

  Расходи финанс. и други финансијски трошкови 366.500 

  УКУПНО   

  Текући расходи  366.500 

62 2.Издаци за отплату дугова   

621 Издаци за отплату дугова   

621300 издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 1.291.000 

  УКУПНО   

  Издаци за отплату дугова 1.291.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 1.657.500 

Назив потрошачке јединице: Одјељење за инспекцијске и  послове комуналне полиције   

Број потрошачке јединице:0107220   

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412400 расходи за материјал за посебне намјене -униформе за ком. пол. 5.000 

412500 расходи за текуће одржавање 3.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 2.000 

412700 расходи за стручне услуге 2.000 

412900 остали непоменути расходи 5.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 17.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи  17.000 

511 2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину   

5113 издаци за набавку постројења и опреме 3.000 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 3.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 20.000 

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 1.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 5.800 

412500 расходи за текуће одржавање 5.500 

412600 расходи по основу утрошка горива 1.000 

412700 расходи за стручне услуге 8.000 

412900 остали непоменути расходи 8.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 52.300 

  УКУПНО   

  Текући расходи  52.300 

511 2.Издаци за непроизведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме 50.000 

511400 издаци за инвестиционо одржавање опреме 20.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 70.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2) 70.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 122.300 
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Економски 

код 
Опис 

Буџет 

2019. 

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 2.959.865 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 589.147 

411300 расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) 41.990 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 21.440 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 3.612.442 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412100 расходи по основу закупа 9.000 

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга 325.620 

412300 расходи за режијски материјал 63.205 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 90.850 

412500 расходи за текуће одржавање 63.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 40.535 

412700 расходи за стручне услуге 190.140 

412900 остали непоменути расходи 311.058 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 1.093.408 

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 1.360.000 

416300 Дознаке грађанима 355.000 

  УКУПНО   

  Дознаке на име социјалне заштите 1.715.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 6.427.050 

  2.Издаци за нефинансијску имовину   

511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 185.880 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 132.540 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 318.420 

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

516100 Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл. 23.500 

  УКУПНО   

  Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл. 23.500 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.) 341.920 

631 3. Издаци по основу пореза на додату вриједност   

631100 издаци по основу пореза на додату вриједност 50.000 

  УКУПНО   

  Издаци по основу пореза на додату вриједност 50.000 

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

638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 66.530 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 66.530 

  УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ II (1+2+3+4) 6.885.500 
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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  530.500 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 84.210 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 5.900 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 620.610 

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 6.500 

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 58.500 

416 1.3. Дознаке на име социјалне заштите   

416100 дознаке грађанима   

  *облици социјалне заштите 1.360.000 

416300 *облици социјалне заштите 355.000 

  УКУПНО   

  Дознаке на име социјалне заштите 1.715.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 2.394.110 

  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  2.398.110 

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  876.500 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 179.522 

411300 расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) 18.010 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 1.074.032 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 42.100 

412300 расходи за режијски материјал 8.360 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 58.300 

412500 расходи за текуће одржавање 5.500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 4.000 

412700 расходи за стручне услуге 14.090 

412900 остали непоменути расходи 20.540 
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  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 152.890 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 1.226.922 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 8.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 22.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 30.000 

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

638100 Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство  33.750 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 33.750 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 1.290.672 

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 25.500 

412300 расходи за режијски материјал 5.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 2.000 

412500 расходи за текуће одржавање 2.500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 1.500 

412700 расходи за стручне услуге 7.000 

412900 остали непоменути расходи 12.300 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 55.800 

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.) 61.800 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 38.720 

511300  издаци за набавку постројења и опреме  8.500 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 47.220 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 109.020 

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 31.200 

412300 расходи за режијски материјал 5.560 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 1.300 

412500 расходи за текуће одржавање 5.400 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.400 
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412700 расходи за стручне услуге 4.540 

412900 остали непоменути расходи 1.800 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 53.200 

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) 58.500 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 38.900 

511300 издаци за набавку постројења и опреме  6.040 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 44.940 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 103.440 

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  4.700 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 4.700 

412 1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 28.000 

412300 расходи за режијски материјал 5.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 5.500 

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 59.300 

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 40.260 

511300 издаци за набавку постројења и опреме  8.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 48.260 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 115.260 

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  200 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 200 

412  1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 10.600 

412300 расходи за режијски материјал 600 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 300 
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412700 расходи за стручне услуге 300 

412900 остали непоменути расходи 200 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 12.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 12.200 

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) 16.200 

Назив потрошачке јединице: Народна библиотека   

Број потрошачке јединице: 0818028   

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  5.145 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  1.785 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 6.930 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 12.020 

412300 расходи за режијски материјал 3.285 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 1.150 

412500 расходи за текуће одржавање 2.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.735 

412700 расходи за стручне услуге 2.910 

412900 остали непоменути расходи 12.030 

  УКУПНО     

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 37.130 

  УКУПНО    

  Текући расходи  44.060 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300  издаци за набавку постројења и опреме  11.500 

  УКУПНО    

  Издаци за произведену сталну имовину 11.500 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 55.560 

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 21.500 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  1.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 22.500 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 26.000 

412300 расходи за режијски материјал 3.400 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 1.000 

412500 расходи за текуће одржавање 10.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.000 

412700 расходи за стручне услуге 18.000 

412900 остали непоменути расходи 12.000 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 73.400 

  УКУПНО    

  Текући расходи  (1.1.+1.2.) 95.900 
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511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање 20.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме  10.000 

  УКУПНО    

  Издаци за произведену сталну имовину 30.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 125.900 

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  426.645 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 81.745 

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

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 3.400 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 515.040 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 27.000 

412300 расходи за режијски материјал 6.600 

412500 расходи за текуће одржавање 800 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 2.000 

412700 расходи за стручне услуге 35.300 

412900 остали непоменути расходи 52.000 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 123.700 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 638.740 

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) 679.740 

Назив потрошачке јединице: Требињеспорт   

Број потрошачке јединице: 0107930   

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  175.900 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 46.600 

411300 расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) 5.300 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 5.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 232.800 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије. комуналних и комуникационих услуга 40.000 

412300 расходи за режијски материјал 6.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 2.000 

412500 расходи за текуће одржавање 9.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.800 
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412700 расходи за стручне услуге 4.000 

412900 остали непоменути расходи 28.700 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 93.500 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 326.300 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање 40.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме  10.000 

  УКУПНО    

  Издаци за произведену сталну имовину 50.000 

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.) 65.000 

631 3. Издаци по основу пореза на додату вриједност   

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 20.000 

  УКУПНО   

  Издаци по основу ПДВ-а 20.000 

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

6381 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 8.700 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 8.700 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 420.000 

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  170.380 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 34.470 

411300 расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) 2.190 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 1.640 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 208.680 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412100 расходи по основу закупа 9.000 

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 8.000 

412700 расходи за стручне услуге 70.000 

412900 остали непоменути расходи 55.000 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 169.000 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 377.680 

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

6381 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 4.080 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 4.080 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 381.760 

Назив потрошачке јединице: Дом младих   

Број потрошачке јединице: 0107510   

411 1.Текући расходи   
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  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  243.785 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 52.000 

411300 расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) 3.240 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 299.025 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 15.200 

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 7.700 

412900 остали непоменути расходи 29.628 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 57.628 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 356.653 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме  9.500 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину  9.500 

  2.1.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 

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

6381 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 10.400 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 10.400 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 393.053 

Назив потрошачке јединице: Агенција за мала и средња предузећа   

Број потрошачке јединице: 0107910   

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  186.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 31.100 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 2.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 219.100 

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 1.500 

412700 расходи за стручне услуге 2.000 

412900 остали непоменути расходи 25.000 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 36.500 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 255.600 

  УКУПНИ РАСХОДИ  255.600 
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Назив потрошачке јединице: Културни центар   

Број потрошачке јединице: 0107520   

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  323.510 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 63.715 

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

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 3.500 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 400.725 

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга 35.000 

412300 расходи за режијски материјал 7.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 7.000 

412500 расходи за текуће одржавање 10.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 1.000 

412700 расходи за стручне услуге 5.000 

412900 остали непоменути расходи 45.860 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 110.860 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 511.585 

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 5.000 

  УКУПНО   

  Издаци по основу ПДВ-а 5.000 

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

6381 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање 4.600 

  УКУПНО    

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 4.600 

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 541.185 

     Оперативна јединица I ГРАДСКА УПРАВА 20.981.500 

  Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ  6.885.500 

  Буџетска резерва 20.000 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА 27.887.000 
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БУЏЕТ 2019- ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА 

екон. 

код 

ОПИС 

начин финансирања 

буџет 
концесионе 

накнаде 

водне 

накнаде 
КРЕДИТ 

Средства из 

програма 

јавних 

инвестиција 

РС 

Властита 

средства 

буџетских 

корисника 

укупно 

1 2 3 4   5 6 

  ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1- Градска управа               

  Стручна служба Градоначелника 

5113 издаци за набавку опреме 4.000           4.000 

  Укупно  4.000           4.000 

  Стручна служба Скупштине Града 

5113 
издаци за набавку опреме ( канц намјештаја, рачунар опреме, остала канц опрема и 

инвентар) 
5.000 

     
5.000 

  УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА: 5.000           5.000 

  Одјељење за општу управу 

4152 капитални грант добровољним ватрогасним друштвима 30.000     

 

    30.000 

5112 

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

простори) 100.000           100.000 

5113 издаци за набавку постројења и опреме 285.000           285.000 

  опрема за гријање и хлађење 15.000           15.000 

  компјутери и намјештај  15.000           15.000 

  видео надзор града -фаза 2 100.000           100.000 

  аутомобили 30.000           30.000 

  за пројекте енергетске ефикасности зграде  ГУ 115.000           115.000 

  остала опрема 10.000           10.000 

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: 430.000           430.000 

  Одјељење за друштвене дјелатности 

5113 издаци за набавку  опреме 4.000           4.000 

  УКУПНО ОДЈ.ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ: 4.000           4.000 

  Одјељење за привреду 

5113 издаци за набавку постројења и опреме 3.000           3.000 

4152 капитални грант Аграрни фонд  129.120           129.120 

4152 капитални грант ЈП Радник 20.000           20.000 

  УКУПНО ОДЈ.ЗА ПРИВРЕДУ: 152.120           152.120 

  Одјељење за просторно уређење 

5111 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката                

  Ватрогасни дом 370.000           370.000 

  Зграда на Тргу слободе 300.000           300.000 

  Нова улица   400.000         400.000 

  Улица С-1 120.000   280.000       400.000 

  Учешће у изградњи система наводњавања у руралним подручјима 290.000   100.000       390.000 

  Изградња  и ширење мреже оборинске и фекалне  канализације 150.000           150.000 

  Изградња саобраћајнице-регулациони план Сјеверни логор 300.000           300.000 

  Изградња тротоара у МЗ Горица 50.000           50.000 

  УКУПНО 5111: 1.580.000 400.000 380.000       2.360.000 

5112 Издаци за реконструкцију и инвест одрж. путева           
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  Поплочавање Старог града   200.000         200.000 

  Атлетска стаза 470.000           470.000 

  Jавна расвјета 43.500 166.500         210.000 

  Локална путна инфеаструктура-градске мјесне заједнице 350.000           350.000 

  Реконструкција ПЦ Тини 7.000           7.000 

  УКУПНО 5112:  870.500 366.500         1.237.000 

5117 Издаци за осталу нематеријалну. произвдену имовину               

  Урбанистички план Требиње 100.000           100.000 

  Пројектна документација за Стари Град 80.000           80.000 

  Пројекат оборинске одводње Виногради 7.000           7.000 

  УКУПНО 5117:  187.000           187.000 

5113 Издаци за набавку опреме 2.000           2.000 

  УКУПНО 5113:  2.000           2.000 

4152 Капитални грантови јавним нефинансијским субјектима               

  капитални грант за удружење корисника вода Завође     70.000       70.000 

  капитални грант-одбор за обнову школе у Домашеву 50.000           50.000 

  УКУПНО 4152: 50.000   70.000       120.000 

  УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ: 2.689.500 766.500 450.000 

   

3.906.000 

  Одјељење за стамбено комуналне послове 

5111 издаци за изградњу и прибављање објеката 45.000 

     

45.000 

5112 реконструкција ЛЕД расвјете  100.000           100.000 

5112 реконструкција и санација каменог моста. семафора и тротоара 83.000           83.000 

5113 издаци за набавку комуналне опреме 200.000           200.000 

  компјутерска опрема и намјештај 5.000           5.000 

  кућни бројеви  15.000           15.000 

  лежећи полицајци 15.000           15.000 

  паркомати 25.000           25.000 

  знакови 10.000           10.000 

  комунална опрема (клупе и контејнери) 50.000                                          50.000 

  систем за наводњавање 50.000           50.000 

  новогодишњи накит 30.000           30.000 

5135 Издаци за прибављање осталих природних добара 30.000           30.000 

5117 издаци по основу улагања у развој 76.000           76.000 

  израда софтвера 10.000           10.000 

  Стратегија развоја локалних путева 30.000           30.000 

  пројекат заштите и валоризације подземних вода и карста на подручју града 4.000           4.000 

  пројекат заштите ендемских врста 2.000           2.000 

  пројекат уређења Павлове пећине 20.000           20.000 

  пројекат успостављање Орјена и Бијеле Горе као заштићеног подручја 10.000           10.000 

  УКУПНО ОДЈ ЗА СТАМБ. КОМ. ПОСЛОВЕ: 534.000           534.000 

  Одјељење за борачко инвлидску заштиту 

5113 издаци за набавку опреме 2.000           2.000 

  УКУПНО ОДЈ. ЗА БОР. ИНВ. ЗАШТИТУ: 2.000           2.000 

  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 3.000           3.000 

  УКУПНО ОДЈ. ЗА ИНСПЕК. И ПОС. КОМ. ПОЛИЦИЈЕ: 3.000           3.000 

  Територијална ватрогасна јединица   

5113 издаци за набавку  опреме 50.000           50.000 
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5114 издаци за инвестиц. одржавање опреме 20.000           20.000 

  УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТР. ЈЕДИНИЦА: 70.000           70.000 

  УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА 3.895.620 766.500 450.000 

   

5.112.120 

  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" 

5112 издаци за реконструкцију (кров и игралиште) 

     

8.000 8.000 

5113 издаци за набавку опреме(возило за дистрибуцију хране. намјештај, клима, тв опрема)           22.000 22.000 

  Укупно: 

 
        30.000 30.000 

  Гимназија Јован Дучић 

5112 издаци за реконструкцију зграде( мокри чворови) 38.720           38.720 

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

 

        8.500 8.500 

  Укупно: 38.720   

 

    8.500 47.220 

  Техничка школа 

5112 издаци за реконструкцију - ( поправка крова и учионице) 37.400         1.500 38.900 

5113 издаци за набавку опреме ( рачунари, књиге, опрема за образовање) 2.040         4.000 6.040 

  Укупно: 39.440 

 

      5.500 44.940 

  Центар средњих школа 

5112 издаци за реконструкцију  (отвори,замјена паркета, лед лампе и мокри чворови) 40.260           40.260 

5113 издаци за набавку опреме ( књиге, рачунари ,опрема за образовање) 3,000         5.000 8.000 

  Укупно: 43.260 
 

      5.000 48.260 

  Средња музичка школа 

5113 издаци за набавку опреме - инструменти 4.000           4.000 

  Укупно: 4.000 

 

        4.000 

  Народна библиотека 

5113 издаци за набавку опреме ( књиге, рачун опрема, канцел., намјештај) 10.000         1.500 11.500 

  Укупно: 10.000         1.500 11.500 

  Музеј Херцеговине 

5112 издаци за реконструкцију музејска продавница и сувенирница)  20.000           20.000 

5113 издаци за набавку опреме (намјештај, књиге, музејски експонати, остала опрема) 4,000         6.000 10.000 

  Укупно: 24.000 

 

      6.000 30.000 

  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  40.000           40.000 

5113 издаци за набавку опреме (опрема за теретану) 10.000           10.000 

5161 издаци за залихе робе за бифе           15.000 15.000 

  Укупно: 50.000         15.000 65.000 

  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 

  Културни центар 

5113 издаци за набавку опреме за кино салу 20.000           20.000 

  Укупно: 20.000 

 

        20.000 

  УКУПНО КОРИСНИЦИ - ОЈ 2 253.420 

  

    88.500 341.920 

  УКУПНО                                                            Оперативна јед. 1 +  Оперативна јед.  2 4.149.040 766.500 450.000 

 

  88.500 5.454.040 
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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, 15/16, 3/16 и 6/17), 

Скупштинa Града Требиња, на сједници одржаној 

06.12.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о извршењу Буџета Града Требиња 

за 2019. годину 
 

I 

1) Овом одлуком прописује се начин извршења Буџета 

Града Требиња за 2019. 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 и 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 и 

52/14). 

II 

1) Средства буџета у укупном износу од 27.887.000 КМ 

распоређују се на текуће расходе у износу од 

20.837.050 КМ, трансфере између различитих једи-

ница власти у износу од 40.000 КМ, буџетску резерву 

у износу од 20.000 КМ, издатке за нефинансијску 

имовину у износу од 5.154.920 КМ, издатке за отплату 

дугова у износу од 1.291.000 КМ и остале издатке 

544.030 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 напла-

ћивати и распоређивати преко система јединственог 

рачуна трезора Града. 

V 

Посебни приходи - накнаде по разним основама, напла-

ћени по посебним законима, усмјериће се и трошити у 

складу са одобреним буџетом.  
 

VI 

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

Закона о буџетском систему, стварати обавезе и кори-

стити 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 буџе-

тским средствима према приоритетима, до висине 

расположивих 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 Одјеље-

ња 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 

средстава те да ли су средства обезбијеђена и на којој 

позицији су планирана.  
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2) Обрађивач предложеног акта претходно је дужан 

прибавити мишљење Одјељења за финансије о 

могућности финансирања.  
 

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 сагла-

сности Градоначелника и након подношења захтјева 

овлаштеног 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 кори-

снике о начину сачињавања и о оквирним износима 

кварталних финансијских планова потрошње, и то 

најкасније 10 дана прије почетка квартала.  

3) Изузетно од претходног става овог члана, 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 

кориснике о одобреним финансијским плановима и 

уноси их у Главну књигу трезора.  

6) Уколико буџетски корисник има потребу за 

пријевременим, сезонским коришћењем средстава, 

односно ако постоји потреба за већим износом плани-

раних средстава у кварталу на појединим буџетским 

позицијама, дужан је, писменим захтјевом, тражити 

измјену кварталног финансијског плана са образло-

женим 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 буџе-

тску позицију без кварталног плана потрошње буџе-

тског 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, 

подтачка 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 одгова-

рајућим 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 – 
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Интерни ревизор, уз годишњи извјештај  установе 

доставити и свој контролно - ревизорски извјештај о 

финансијском пословању установе која је предмет 

интерне контроле или ревизије ако је контрола 

извршена. 

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 наба-

вке 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 вође-

ња помоћних књига („Службени гласник Републике 

Српске“, број 59/05), Правилником о успостављању и 

вођењу главне књиге трезора („Службени гласник 

Републике Српске“, број 25/07), Упутством о форми, 

садржају и начину попуњавања образаца за трезорско 

пословање буџетских 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 Требиње. 
 

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 

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 

(потрошачке јединице) у оквиру расхода, у оквиру 

издатака за нефинансијску имовину, у оквиру изда-

така за финансијску 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 

корисника (потрошачке јединице), врши се на основу 

закључка Градоначелника, уз сагласност Одјељења за 

финансије.  

2) Градоначелник ће о извршеној прерасподјели 

средстава, 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 

Оперативне јединице I, и у оквиру Оперативне 

јединице II, као и између потрошачких јединица 

Оперативне јединице I и Оперативне јединице II, у 

висини до 5% укупно усвојених средстава 

потрошачке јединице, којој се средства умањују.  

2) Градоначелник ће о извршеној прерасподјели 

средстава, извјештавати Скупштину Града, у оквиру 

Извјештаја о извршењу буџета Града.  
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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, Градоначелник 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, при-

ходи 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 користи 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 распо-

ложив 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“.  
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Број:09-013-345/18 

Датум:06.12.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 2. став 2. Закона о безбједности 

саобраћаја на путевима Републике Српске, („Службени 

гласник Републике Српске“, број 63/11), члана 7. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник Републи-

ке Српске“, број 124/11 и 100/17), тачкама XI, XII, XIII и 

XIV Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 

„Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње („Службени гласник 

Града Требиња“, број 9/18) и на основу члана 39. став 2. 

тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), као и члана 36. 

став 2. тачка 2. 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 06.12.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о условима организовања, начину кориштења и 

наплате паркирања возила на јавним 

паркиралиштима на подручју града Требиња 
 

I 

Овом одлуком утврђују се услови организовања, начина 

кориштења и наплате паркирања возила на јавним парки-

ралиштима (у даљем тексту паркиралишта) на подручју 

града Требињa. 

II 

1) Паркиралишта могу бити уређена за паркирање 

возила на улици и ван улице. 

2) Паркиралишта ван улице могу бити отвореног и 

затвореног типа. 

3) Отворена паркиралишта су она паркиралишта која 

због саобраћајне ситуације није могуће физички 

препрекама затворити. 

4) Затворена паркиралишта су паркиралишта која се у 

циљу контроле улаза и излаза возила могу физички 

затворити, а да се не ремете нормални токови 

саобраћаја. 

5) Паркиралишта могу бити стална и привремена. 
 

III 

1) Паркиралишта морају бити означена саобраћајном 

сигнализацијом у складу са прописима о безбједности 

саобраћаја на путевима. 

2) Паркиралишта на којима се врши наплата паркирања 

морају имати ознаку о времену наплате паркирања, 

цијени и допуштеном времену паркирања, ознаку зо-

не, као и бројеве телефона за плаћање путем СМС-а. 
 

IV 

Паркиралишта на којима се врши наплата, а која имају 

асфалтну или бетонску подлогу обиљежавају се бијелом 

бојом. 

V 

Уласком на паркинг мјесто, односно паркиралиште, 

корисник паркиралишта, власник или возач возила, 

прихвата опште услове прописане овом одлуком. 
 

 

VI 

Вријеме паркирања на паркиралиштима на којима се врши 

наплата може се временски ограничити, у I зони 

ограничење је два (2) часа у периоду од 15. маја до 15. 

септембра. 

VII 

1) Наплата паркирања врши се на паркиралиштима која 

су подијељена на двије зоне, I (црвену) и II (плаву). 

2) У I зони (црвена зона) налазе се улице: Краља Петра I 

Ослободиоца, Цара Лазара и Царице Милице, Вука 

Караџића, Десанке Максимовић, Светозара Ћоровића, 

Доситејева, Цвјетни трг, Светосавска, Београдска, 

паркинг у улици Луке Петковића.  

3) У II зони (плава зона) наплата паркирања врши се у 

улици Његошевој и улици Војводе Степе Степановића 

(испред Музичке школе), као и на платоу у кругу 

Травуније, у улици која повезује Војвођанску улицу 

са улицом Војводе Степе Степановића, у улици 

Требињских бригада са десне стране - код старе 

Жељезничке станице, у улици Требињских бригада са 

лијеве стране - испред зграде Неимарства, у насељу 

Ложиона - Душанова улица. 

4) Наплата паркирања на паркиралиштима I и II зоне 

вршиће се од понедељка до недеље од 7,00 – 21,00 

часова, а недељом од 7,00 – 16,00 часова. На паркингу 

у кругу Травуније, наплата ће се вршити од 

понедељка до недеље и недељом од 7,00 - 15,00 

часова, а у периоду од 15. априла до 15. октобра од 

7,00 – 21,00 часова, осим недеље када ће се наплата 

вршити од 7,00 до 16,00 часова. 

5) Паркинг се неће наплаћивати државним празницима. 

 

VIII 

Наплата паркирања организована је:  

- путем аутомата за наплату паркирања,  

- путем СМС-а,  

- путем ручне наплате и  

- путем полуаутоматских и аутоматских система 

наплате.  

IX 

Плаћање паркирања на општим и посебним паркира-

лиштима може се вршити путем паркинг аутомата, путем 

СМС-а, ручном наплатом путем блок карти и путем 

полуаутоматских и аутоматских система наплате. 
 

X 

1) Паркинг карта садржи: назив Органа, серијски број 

паркинг карте, те друге знакове којима се обиљежава 

година, мјесец, дан и вријеме коришћења паркинга 

као и цијену. 

2) Карта паркирања у црвеној зони не важи у плавој и 

обрнуто (I зона – једна боја, II зона – друга боја). 

 

XI 

Корисник паркиралишта дужан је да плати одговарајућу 

накнаду за одређено вријеме коришћења паркирања, која 

је утврђена Цјеновником који је саставни дио ове одлуке.  
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XII 

1) Корисник паркинг простора започиње плаћање 

паркирања путем СМС поруке, на начин да као текст 

нове поруке упише регистарски број возила. 

2) Порука се шаље на број који је одређен за плаћање 

услуга паркирања. 

3) Након исправно послате поруке систем кориснику 

враћа информацију у виду СМС поруке у којој је 

наведен регистарски број возила за који је плаћена 

услуга, износ наплаћене услуге и обавјештење да се 

порука сачува до истека паркирања. 

4) Пет минута прије истека укупно уплаћеног времена 

паркирања корисник добија СМС поруку са 

обавјештењем о истеку времена и тренутку истека 

(датум, сат, минут). 

5) Након добијања информације из претходне двије 

подтачке, корисник може послати још СМС порука и 

унапријед продужити паркирање за следећи сат 

паркирања.  

6) Ако систем установи да порука из неког разлога није 

правилно послата, корисник добија упозорење о 

погрешно послатој поруци и мора поновити слање 

исправне поруке. 

7) Уколико корисник намјерно или грешком пошаље 

СМС за услугу паркирања у времену када систем не 

ради, аутоматски се уплата одлаже и важи за први сат 

наплате у првом сљедећем дану када се врши наплата 

и корисник добија обавјештење о томе. 

8) Уколико систем из било којих разлога није 

оперативан, корисник након слања поруке добија 

информацију да систем није оперативан и да користи 

други начин плаћања услуге коришћења паркинга. 

 

XIII 

1) Код аутоматске наплате корисник паркиралишта, 

количином убачених новчаница у аутомат, одређује 

дужину плаћеног паркирања.  

2) Код затворених паркиралишта на којима је наплата 

организована путем полуаутоматских, односно ауто-

матских система наплате, корисник плаћа накнаду за 

паркирање при напуштању паркинга. 

3) Накнада се обрачунава према подацима са улазног 

листића. 

XIV 

1) Корисник паркиралишта обавезан је да: 

- плати коришћење паркинг мјеста према времену 

задржавања на прописан начин;  

- истакне паркинг карту са унутрашње стране 

предњег вјетробранског стакла возила или плати 

паркирање путем мобилног телефона; 

- поступа у складу са ограничењем времена 

коришћења паркинг мјеста утврђеним актом из 

тачке VI ове одлуке; 

- користи паркинг мјесто у складу са саобраћајним 

знаком, хоризонталном и вертикалном сигнализа-

цијом којом је означено паркинг мјесто. 

2) Правилност коришћења паркиралишта (истицањем 

паркинг карте, вријеме задржавања и чувања 

листића), контролишу радници Јавног комуналног 

предузећа „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње у складу 

са овлаштењима, који морају имати пластифициране 

идентификационе легитимације, на којима је испи-

сано, назив јавног предузећа, ознаку јавног предузећа, 

серијски број, име и презиме и фотографију овлаште-

ног радника 

XV 

1) Забрањено је на паркиралиштима:  

- заустављати и паркирати на паркинг мјестима 

означеним за паркирање возила инвалида, ако на 

возилу није истакнут знак приступачности,  

- заустављати и паркирати на паркинг мјестима 

која су резервисана и означена ознаком Р, ако на 

возилу није истакнута картица за резервисано 

мјесто за паркирање,  

- заустављати и паркирати на пролазу и 

комуникацијама унутар паркиралишта,  

- на паркиралиштима која су намијењена за парки-

рање путничких аутомобила, паркирати друга 

возила, приколице, радне, прикључне машине, 

аутобусе, камионе и сл.,  

- остављати неисправна и нерегистрована возила,  

- вршити оправке на возилима и сл.  

2) При коришћењу паркиралишта, корисник је дужан 

поштивати и друге одредбе прописане Законом. 
 

XVI 

Корисник паркиралишта чини повреду одредаба општих 

услова коришћења паркиралишта прописаних овом 

одлуком: 

- ако није платио накнаду за паркирање, 

- ако прекорачи допуштено вријеме паркирања, 

- ако не истакне паркинг карту са унутрашње 

стране вјетробранског стакла, 

- ако плаћањем путем СМС поруке погрешно унесе 

регистарску ознаку или зону, 

- ако унесе у паркинг карту нетачне податке или на 

други начин доведе у заблуду овлаштено лице и 

- ако не користи паркинг мјесто у складу са 

хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. 
 

XVII 

Корисником паркиралишта сматра се корисник возила, 

односно аутобуса или власник возила, односно аутобуса 

који је евидентиран у одговарајућим евиденцијама 

Министарства унутрашњих послова. 
 

XVIII 

1) Кориснику који учини повреде из тачке XVI 

извршиће се блокирање возила, односно аутобуса  на 

основу налога издатог од стране овлашћеног 

контролора. 

2) Налог за блокирање возила, односно аутобуса у 

случају поврeде одредаба из тачке XV као и у осталим 

случајевима прописаним Законом, републичким или 

подзаконским актима јединице локалне самоуправе, 

издаје комунални полицајац или надлежни радник 

Полицијске станице Требиње. 
 

XIX 

1) Радник Полицијске станице Требиње ће одредити да 

се возило премјести на друго мјесто ако је: 
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- возило паркирано на мјестима или 

паркиралиштима резервисаним за заустављање и 

паркирање других возила, 

- у пјешачкој зони. 

2) Премјештање возила на друго мјесто извршиће се по 

налогу радника полиције у случајевима наведеним у 

члановима 73. и 74. Закона о основама безбједности 

саобраћаја на путевима у БиХ („Службени гласник 

БиХ“, број  6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 

89/17 и 9/18) и члана 18. Одлуке о безбједности 

саобраћаја на подручју града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 7/13, 9/13, 9/14, 4/15, 

3/16, 6/17, 14/17 и 5/18). 
 

XX 

1) Комунални полицајац ће одредити да се изврши 

блокирање возила направом за блокирање точкова 

када је возило паркирано на зеленој површини, 

пјешачким стазама и тротоарима. 

2) Послове блокирања и премјештања возила врше 

овлаштени радници за контролу и наплату паркирања. 
 

XXI 

Комунални полицајац ће одредити блокирање аутобуса 

направом за блокирање точкова у случају да аутобус није 

регистрован на територији БиХ, односно не може се 

утврдити његов власник или корисник, а исти је: 

- паркиран на зеленој површини, пјешачким 

стазама и тротоарима; 

- паркиран на простору резервисаном за зауста-

вљање и паркирање других возила; 

- паркиран на наплатном паркингу за путничке 

аутомобиле до 8 сједишта; 

- ако се задржи дуже од 10 минута на стајалиштима 

за аутобусе у јавном превозу путника. 
  

XXII 

По утврђеном прекршају, односно учињеној повреди 

општих услова, комунални полицајац, односно радник 

полиције издаје налог за блокирање или премјештање 

возила. Приликом блокирања, односно премјештања 

возило се снима фотографским апаратом у сврху 

доказивања учињеног прекршаја, односно повреде 

општих услова, као и стања самог возила. 
 

XXIII 

1) Код блокирања возила, овлашћени радник је дужан на 

предње стакло возила ставити наљепницу да је возило 

блокирано са упутама шта возач мора да учини. 

2) Текст наљепнице је на српском и енглеском језику. 
 

XXIV 

Ако се деблокирање не изврши у року од 24 часа, 

обвезник плаћања накнаде дужан је поред накнаде из 

претходног става измирити и накнаду у истој висини за 

сваки нови започети дан у односу на истекло допуштено 

вријеме паркирања. 

XXV 

1) Трошкове премјештања возила на друго мјесто и 

накнаду за смјештај тих возила, односно за блокирање 

и деблокирање возила сноси власник возила, односно 

корисник по овлаштењу власника возила. 

2) ЈКП „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње неће сносити 

материјалну одговорност за евентуална оштећења и 

крађу возила од момента уклањања возила са паркинг 

простора до момента преузимања возила. 

3) Возач или власник возила или друго лице које оштети 

или уништи направу за блокирање точкова возила, 

дужно је надокнадити насталу штету. 
 

XXVI 

За паркирање возила инвалида, осигурава се одређени 

број паркинг мјеста, који не плаћају накнаду за 

паркирање. 

XXVII 

1) Станарима зграде у улицама које се налазе у зонама 

наплате, ако немају других простора за паркирање, 

може се под повољнијим условима одобрити 

кориштење мјеста за паркирање, а на основу предхо-

дно поднесеног захтјева. 

2) Лицима из претходне подтачке издаје се повлаштена 

карта за станаре. Повлаштена паркинг карта може се 

издавати искључиво за возила у својини подносиоца 

захтјева или на основу пуномоћи за управљање туђим 

возилом. 

3) Пребивалиште се доказује личном картом, односно 

потврдом о пријави пребивалишта са тачном адресом 

подносиоца захтјева. 
  

XXVIII 

1) Повлаштена карта за станаре важи само за улице за 

које је издата и иста не гарантује мјесто за паркирање. 

2) Физичком лицу се може издати највише једна 

повлаштена паркинг карта и може се користити 

искључиво за возило за које је ова карта издата. 
                                                                 

XXIX 

За издавање повлаштене пакринг карте потребно је: 

- захтјев за издавање повлаштене карте, 

- фотокопија личне карте, односно фотокопија 

потврде о пријави пребивалишта, 

- фотокопија саобраћајне дозволе, 

- потврда о уплати. 
 

XXX 

Наплате пакрирања ослобођена су службена возила Града 

Требиња (у улици Вука Караџића), а возила Министарства 

унутрашњих послова, Хитне помоћи, Ватрогасна возила 

за вријеме интервенције. 
 

XXXI 

1) Правним лицима која обављају дјелатност у зонама 

наплате може се издати повлаштена карта, уз сљедеће 

доказе: 

- захтјев за издавање повлаштене карте, 

- доказ о обављању дјелатности у наведеној улици, 

- фотокопија саобраћајне дозволе, 

- фотокопија личне карте и 

- потврда о уплати. 

2) Правном лицу се може издати једна повлаштена карта 

за службено возило или возило које гласи на лице на 

које је регистрована дјелатност. 
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XXXII 

1) Правна и физичка  лица могу користити годишње и 

мјесечне паркинг карте. 

2) Број годишњих, односно мјесечних пакринг карата не 

може прећи 20% расположивог броја постојећих 

пакринг мјеста, по секторима. 

3) Годишња и мјесечна паркинг карта може се користити 

само за возило за које је издата. 
 

XXXIII 

1) Годишњу, односно мјесечну паркинг карту корисник 

је дужан истакнути на видном мјесту испод предњег 

вјетробранског стакла. 

2) Возило сa годишњом, односно мјесечном паркинг 

картом, може бити временски ограничено паркирано 

у овиру сектора на којима се спроводи наплата. 

3) На паркиралиштима на којима је уведена наплата 

искључено је чување возила, те одговорност за 

настала оштећења или крађу. 
 

XXXIV 

1) Када се по приговору корисника установи очигледна 

грешка корисника (погрешно укуцан један број или 

слово регистарске ознаке) при уношењу регистарске 

ознаке приликом плаћања путем СМС-a, а што је 

довело до примјене мјере блокирања возила у времену 

важења електронске карте, деблокирање ће се 

извршити након плаћања цјелодневне паркинг карте 

за прву зону, а за исправну регистарску ознаку. 

2) О очигледним грешкама се води евиденција која 

садржи сљедеће податке: датум и вријеме, погрешна 

регистарска ознака, исправна регистарска ознака, 

паркиралиште, име и презиме радника који је 

блокирао возило. 

XXXV 

Даном ступања на снагу ове одлуке престају да вaже 

одредбе Правилника о условима организовања, начину 

кориштења и наплате паркирања возила на паркирали-

штима на подручју града Требиња број 11-022-97/17 од 

24.07.2017. године. 

XXXVI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-347/18 

Датум:06.12.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________

 
ЦЈЕНОВНИК  

наплате паркирања на подручју града Требиња са ПДВ – ом  

 
  период 15.05.-15.09. период 15.09.-15.05. 

1. Паркирање по започетом сату  у I зони (црвена зона)  
3,00  КМ/сат 

(ограничење на 2 сата) 
1,50 КМ/сат 

2. Цјелодневна у I зони (црвена зона)  10,00 КМ 

3. Повлаштена мјесечна карта за правна лица у I зони  50,00 КМ 

4. 
Повлаштена претплатна карта за станаре у I зони 

мјесечно 
15,00 КМ 15,00 КМ 

5. Паркирање по започетом сату у  II зони (плава зона) 1,50 КМ/сат 1,00 КМ/сат 

6. Цјелодневна карта за паркирање у II зони (плава зона) 10,00 КМ 5,00 КМ 

7. 
Претплатна мјесечна карта за правна и физичка лица у 

II зони 
30,00 КМ 20,00 КМ 

8. 
Повлаштена претплатна карта за станаре у II зони-

мјесечно 
10,00 КМ 10,00 КМ 

9. 
Дневна претплата за коришћење паркинга у ул. Степе 

Степановића за паркирање туристичких аутобуса 

50,00 КМ (преко 16 мјеста)  

25,00 КМ (до 16 мјеста) 

30,00 КМ (преко 16 мјеста)  

 20,00 КМ (до 16 мјеста 

10. Накнада за деблокирање путничких возила 30,00  КМ 

11. 
Накнада за деблокирање камиона, прикључног возила 

и радне машине 
40,00  КМ 

12. Накнада за деблокирање возила до 16 мјеста 300,00 КМ 

13. Накнада за деблокирање возила преко 16 мјеста 400,00 КМ 

14. 
Резервисана мјеста за правна лица у I зони (црвена 

зона) 
200,00 КМ 100,00 КМ 

15. 
Резервисана мјеста за правна лица у II зони (плава 

зона) 
75,00  КМ 50,00  КМ 

16. Резервисана паркинг мјеста за физичка лица у I зони 150,00 КМ 80,00 КМ 

17. 
Цијене мјесечне паркинг карте која се може користи 

на свим паркиралиштима  
220,00 КМ мјесечно 120,00КМ мјесечно 

18. 
Цијене годишње паркинг карте која се може користити 

на свим паркиралиштима  
1.600,00 КМ годишње 

19. 
Цијене годишње паркинг карте која се може користити 

у II зони  
800,00 КМ годишње 
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На основу члана 18. став 1. тачка 8., члана 39. став 2. тачка 

13., члана 59. став 1. тачка 16. и члана 72. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), као и члана 15. став 1. тачка 7, члана 

36. став 2. тачка 11, члана 58. став 1. тачка 22. и члана 72. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Требиња на сједници одржаној дана 06.12.2018. године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

о преносу права својине без накнаде на покретним 

стварима у власништву Града Требиња  

Јавном комуналном предузећу  

„Паркинг сeрвис“ д.о.о. Требиње 
 

I 

Град Требиње у својству власника, преноси право својине 

без накнаде Јавном комуналном предузећу „Паркинг 

сервис“ д.о.о. Требиње (у даљем тексту: ЈКП „Паркинг 

сервис“ д.о.о. Требиње) на покретним стварима, како 

слиједи: 

- Комплет рачунар „Hp pro“ са монитором Asus, 19, са 

софтрвером за приступ мПаркинг – интегрални 

информациони систем за наплату и контролу 

паркинга. инв.бр. 3890, 

- ПДА уређај за контролу наплате паркинга произвођач 

„Handheld Group AB“, модел YY3-NAUTIZX3., са 

припадајућим пуњачем, резервном батеријом и СИМ 

катрицом ТОТАЛ ДАТА, серијског броја NX3-11408 

0311, инв.бр. 4790, 

- ПДА уређај за контролу наплате паркинга произвођач 

„Handheld Group AB“, модел YY3-NAUTIZX3., са 

припадајућим пуњачем, резервном батеријом и СИМ 

катрицом ТОТАЛ ДАТА, серијског броја NX3-11408 

0312, инв.бр. 4791, 

- ПДА уређај за контролу наплате паркинга произвођач 

„Handheld Group AB“, модел YY3-NAUTIZX3., са 

припадајућим пуњачем, резервном батеријом и СИМ 

катрицом ТОТАЛ ДАТА, серијског броја NX3-11408 

0313, инв.бр. 4792, 

- ПДА уређај за контролу наплате паркинга произвођач 

„Handheld Group AB“, модел YY3-NAUTIZX3., са 

припадајућим пуњачем, резервном батеријом и СИМ 

катрицом ТОТАЛ ДАТА, серијског броја NX3-11408 

0314, инв.бр. 4793, 

- ПДА уређај за контролу наплате паркинга произвођач 

„Handheld Group AB“, модел YY3-NAUTIZX3., са 

припадајућим пуњачем, резервном батеријом и СИМ 

катрицом ТОТАЛ ДАТА, серијског броја NX3-11408 

0315, инв.бр. 4794, 

- Андроид уређај за напалату паркинга Модел: БВ9000 

Про, ИМЕИ1: 355680099875189, ИМЕИ2: 

355680099875197, инв.бр.5941, 

- Андроид уређај за напалату паркинга Модел: БВ9000 

Про, ИМЕИ1: 355680099875015, ИМЕИ2: 

355680099875007,  инв.бр.5942, 

- Андроид уређај за напалату паркинга Модел: БВ9000 

Про, ИМЕИ1: 355680099875049, ИМЕИ2: 

355680099875056,  инв.бр.5943, 

- Андроид уређај за напалату паркинга Модел: БВ9000 

Про, ИМЕИ1: 355680099875148, ИМЕИ2: 

355680099875155, инв.бр.5944, 

- Андроид уређај за напалату паркинга Модел: БВ9000 

Про, ИМЕИ1: 355680099875320, ИМЕИ2: 

355680099875338, инв.бр.5945,  

- Андроид уређај за напалату паркинга Модел: БВ9000 

Про, ИМЕИ1: 355680099875080, ИМЕИ2: 

355680099875098, инв.бр.5946, 

- Паркомати за наплату паркинга марке „Simens“ модел 

„SITY Verzija 5“ комплет, позициониран у улици, 

Вука Караџића, инв.бр. 3143, 

- Паркомати за наплату паркинга марке „Simens“ модел 

„SITY Verzija 5“ комплет, позициониран у улици, 

Цара Лазара и Царице Милице, инв.бр. 3144, 

- Паркомати за наплату паркинга марке „Simens“ модел 

„SITY Verzija 5“ комплет, позициониран у улици, 

Краља Петра првог Ослободиоца, инв.бр. 4183, 

- Паркомати за наплату паркинга марке „Simens“ модел 

„SITY Verzija 5“ комплет, позициониран у улици,  

Његошева, инв.бр.2257, 

- Паркомати за наплату паркинга марке „Simens“ модел 

„SITY Verzija 5“ комплет, позициониран у улици,  

Десанке Максимовић, инв.бр.2258, 

- Паркомати за наплату паркинга марке „Simens“ модел 

„SITY Verzija 5“ комплет, позициониран у улици, 

Доситејева, инв.бр.2259, 

- Паркомати за наплату паркинга марке „Simens“ модел 

„SITY Verzija 5“ комплет, позициониран у улици,  

Душанова - паркинг Ложиона, инв.бр.2260, 

- Паркомати за наплату паркинга марке  „Simens“ 

model „Sicuro 8” позициониран у улици,  Београдска, 

инв.бр.7712, 

- Полуаутоматска наплатна рампа на локацији градског 

паркинга у улици Степе Степановића, инв.бр. 5624 и 

5625, 

- Столови у наплатној кућици на градском паркингу, 

инв.бр. 5828 и 5827, 

- Штампач HP laserjet 1018, инв.бр. 3124, 

-  Уређај за блокаду точкова возила, АЛФАЛОЦК 2000, 

1 комад, инв.бр. 1799, 

- Фотоапарат марке SAMSUNG, модел ES9, инв.бр. 

5046 

-  Фотоапарат марке SONY, модел DSC-W830  сер.бр. 

3429859, инв.бр. 5518, 

-  Фотоапарат марке SONY, модел DSC-W830  

сер.бр.3432644, инв.бр. 5519, 

- Рачунар, инв.бр. 1334,   

- Монитор „ACER , 17“, инв.бр. 1242 

- Канцеларијски сто, инв.бр.4854,                                                                                                                                                         

- Канцеларијски сто, инв.бр.2805, 

- Тапацирана столица, инв.бр. 3216, 

- Полуфотеља, инв.бр.2833, 

- Полуфотеља, инв.бр.506, 

- Полуфотеља, инв.бр.507, 

- Полуфотеља, инв.бр.508,  

- Дрвена сталажа, инв.бр.1843, 

- Телефон марке „Panasonic“, инв.бр.5243,  

- Уређај за блокаду точкова за возила, инв.бр.5937, 

- Уређај за блокаду точкова за возила, инв.бр.5938, 
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- Уређај за блокаду точкова аутобуса, инв.бр. 5939, 

- Уређај за блокаду точкова аутобуса, инв.бр. 5940, 

- Рачунар МС, инв.бр. 5756,  

- Монитор „Philips 19“, инв.бр. 5758, 

- Даљински управљач МИТО 2 цх, инв.бр.  5244 

- Даљински управљач МИТО 2 цх,инв.бр.  5245,  

- Даљински управљач МИТО 2 цх, инв.бр. 5246,  

- Даљински управљач МИТО 2 цх, инв.бр. 5248. 
 

II 

Право својине над стварима из тачке I преноси се без 

накнаде за потребе обављања дјелатности  ЈКП „Паркинг 

сервис“ д.о.о. Требиње.  

III 

Тржишна вриједност покретних ствари из тачке I ове 

Одлуке утврђена је на основу вриједности исказане у 

билансу стања Одјељења за финансије Градске управе 

Требиње и износи 48.354,30  КМ. 
 

IV 

1) Градоначелник Града Требиња ће, у својству 

законског заступника Града Требиња, након усвајања, 

односно ступања на снагу ове одлуке, са ЈКП 

„Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње закључити уговор о 

преносу права својине без накнаде. 

2) Предметним уговором ће са Града Требиња на ЈКП 

„Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње бити пренесена сва 

права и обавезе која проистичу из права власништва 

над покретним стварима из тачке I ове одлуке. 
 

V 

Након закљученог Уговора из претходне тачке, покретне 

ствари ће бити искњижeне из биланса стања Града 

Требиња. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-348/18 

Датум:06.12.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

__________________________________________________ 

 

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

стора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 

број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 4. Правилника о обрачуну 

накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљи-

шта („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 

06.12.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о усвајању измјена и допуна Програма уређења 

грађевинског земљишта за 2018. годину 
 

I 

Скупштина Града Требиња усваја Измјене и допуне 

Програма уређења грађевинског земљишта за 2018. 

годину. 

 

II 

Саставни дио ове одлуке су Измјене и допуне Програма 

уређења грађевинског земљишта за 2018. годину.  
 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-353/18 

Датум:06.12.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

__________________________________________________ 
 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ  

ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

Измијењени и допуњени Програм уређења и опремање 

грађевинског земљишта са финансијским планом за 2018. 

годину (у даљем тексту Програм) обухвата уређење и 

опремање грађевинског земљишта на територији града 

Требиња, тј. улагања у припрему и изградњу капиталних 

објеката. 

Измијењени и допуњени Програм се заснива на рјеше-

њима и условима садржаним у законима, одлукама и про-

писима којима се уређују односи у области грађевинског 

земљишта и грађења. 

Врсту и обим програмских задатака опредјељују: Буџет 

Града Требиња за 2018. годину, те стање реализације 

инвестиција и изградње објеката комуналне инфра-

структуре чија изградња траје више година, стање израде 

започете планске и техничке документације. 

Основна опредјељења Измијењеног и допуњеног 

Програма су: 

Рационално коришћење грађевинског земљишта и боље 

искоришћење постојећих капацитета инфраструктурних 

система. 

Полазећи од наведених циљева, података о стању радова и 

материјалних оквира за реализацију Програма, измије-

њени и допуњени Програм садржи избор приоритетних 

објеката комуналне инфраструктуре 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 измјена и допуна Програма уређења 

грађевинског земљишта у 2018. 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, 
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- Приоритети произашли из захтјева грађана, мјесних 

заједница и јавне расправе. 

Измијењени и допуњени Програм обухвата активности на: 

а) припремању грађевинског земљишта за изградњу 

(прибављање земљишта, израда урбанистичке докуме-

нтације, 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. Прибављање земљишта 

Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Полице 

МЗ Придворци 

МЗ Горица 

Обилазница Петрина – Подгливље 

(експропријација земљишта) 

125.000,00 КМ 

(кредит) 

УКУПНО  125.000,00 КМ 

 

2. Изградња стамбених објеката за посебне социјалне групе  

Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Центар 
Зграда за избјегла и расељена лица –„БХ-6“ 

(техничка документација, дозволе, инфраструктурни прикључци) 

25.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  25.000,00 КМ 

  

3. Изградња и прибављање осталих објеката  

Локалитет Планиране услуге /радови 
Планирана средства: 

 

МЗ Центар 
Ватрогасни дом 

(грађевински и  грађевинско - занатски радови) 

370.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Центар 
Спомен соба 

(грађевински и  грађевинско - занатски радови) 

181.000,00 КМ 

(средства Владе РС) 

МЗ Горица 
Вртић „Србија“ 

(израда техничке документације и грађевниски радови) 

110.000,00 КМ 

(буџет) 

50.000,00 КМ 

(кредит) 

УКУПНО  711.000,00 КМ 

 

4. Изградња и прибављање саобраћајних објеката 

Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Горица 

Изградња пута од раскрснице са магистралним путем М-6 до гробља 

у Бањевцима 

(извођење асфалтерских и занатско - бетонских радова) 

250.000,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

95.800,00 КМ 

(водне накнаде) 

 
Изградња инфраструктуре у градским мјесним заједницама 

(извођење асфалтерских и занатско - бетонских радова) 

300.000,00 КМ 

(средства Владе РС) 

МЗ Засад 
Пут у МЗ Засад (Алечковина) 

(извођење асфалтерских и занатско-бетонских радова) 

7.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Центар 
Паркинг  за Конзулат Србије 

(извођење асфалтерских и занатско - бетонских радова) 

7.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  659.800,00 КМ 

 

5. Вањско освјетљење 

Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Горица 
Јавна расвјета код Манга у Горици 

(монтажерски радови) 

2.000,00 КМ 

(буџет) 

5.000,00 КМ 

(кредит) 
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МЗ Засад 

 

Јавна расвјета (магистрални пут М-6) 

(монтажерски радови) 

110.000,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

УКУПНО  117.000,00 КМ 

 

6. Водени путеви 

Локалитет Планиране услуге /радови 
 

Планирана средства: 

МЗ Засад 

МЗ Петрово поље 

МЗ Придворци 

Изградња система за наводњавање Требињског поља и водозахвата 

за Зубце у Требињу 

(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова) 

787.200,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  
 

787.200,00 КМ 

 

7. Изградња и прибављање водовода и  канализације 

Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Засад 
Водоснабдијевање насеља Драженска гора 

(извођење занатско-бетонских и монтажерских радова) 

230.000,00 КМ 

(водне накнаде) 

179.000,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

МЗ Центар 
Нова фонтана у градском парку 

(извођење занатско - бетонских и монтажерских радова) 

101.000,00 КМ 

(средства Владе РС) 

МЗ Центар 
Оборинска одводња у Старом граду 

(извођење занатско - бетонских и монтажерских радова) 

7.000,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

МЗ Тини 
Оборинска одводња на Гељевом мосту 

(извођење занатско - бетонских и монтажерских радова) 

7.000,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

МЗ Горица 
Оборинска одводња – Никшићки пут 

(извођење занатско - бетонских и монтажерских радова) 

14.000,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

МЗ Хрупјела 
Оборинска одводња у Хрупјелима 

(извођење занатско - бетонских и монтажерских радова) 

7.000,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

МЗ Придворци 
Оборинска одводња у насељу Тодорићи 2 

(извођење занатско - бетонских и монтажерских радова) 

3.600,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

УКУПНО  548.600,00 КМ 

 

 

8. Реконструкција и ивестиционо одржавање објеката  

Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Засад 
Санација објекта Средњошколског центра 

(извођење монтажерских и занатских радова) 

280.870,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

160.000,00 КМ 

(средства Владе РС) 

3.130,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Тини 
Санација пословног центра Тини 

( извођење монтажерских радова) 

7.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Доње Полице 
Изградња атлетске стазе 

(извођење занатско - бетонских радова и опремање атлетске стазе) 

57.500,00 КМ 

(буџет) 

113.300,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

31.200,00 КМ 

(водне накнаде) 

МЗ Горње Полице 
Спортски терен Мокри Долови 

(извођење занатско - бетонских и асфалтерских  радова) 

11.400,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Центар 
Реконструкција градског парка 

(земљани радови и поплочавање) 

218.000,00 КМ 

(буџет) 
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МЗ Тини 
Реконструкција дјечијег игралишта у насељу Тини 

(извођење занатско - бетонских радова и опремање игралишта) 

173.000,00 КМ 

(водне накнаде) 

МЗ Ложиона 

Спортски терен 

(извођење занатско - бетонских радова и опремање спортског 

терена) 

15.000,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

МЗ Горица 
Изградња бетонског платоа испред канцеларија „Поште Српске“ 

(извођење занатско - бетонских радова) 

3.600,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Полице 
Плато код Опште болнице 

(извођење занатско - бетонских радова) 

3.000,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

УКУПНО  1.077.000,00 КМ 

 

9. Остала материјална и непроизведена имовина 

Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

 
Улица Нова 

(техничка документација) 

7.000,00 КМ 

(буџет) 

 
Алексина Међа - западна 

(докази за еколошку дозволу) 

7.000,00 КМ 

(буџет) 

 
Дјечије игралиште -Тини 

(техничка документација) 

6.000,00 КМ 

(буџет) 

 
Зграда за малде брачне парове 

(техничка документација) 

40.000,00 КМ 

(буџет) 

 
Јавна расвјета (магистрални пут М-6) 

(техничка документација) 

5.000,00 КМ 

(кредит) 

 
Поплочавање пјешачких зона 

(израда идејног рјешења) 

4.000,00 КМ 

(буџет) 

 
Православни духовни центар у Мркоњићима 

(техничка документација) 

70.300,00 КМ 

(буџет) 

 
Оборинска одводња Хрупјела - Подкула 

(техничка документација) 

5.900,00 КМ 

(буџет) 

 
Саобраћајница Тодорићи 3 

(техничка документација) 

5.900,00 КМ 

(буџет) 

 

Лифт за лица са инвалидитетом – Факултет за производњу и 

менаџмент 

(техничка документација) 

1.000,00 КМ 

(буџет) 

 
Кружни ток Требиње – Билећа - Никшић 

(техничка документација) 

3.500,00 КМ 

(буџет) 

 
Раскрсница између улица Вука Мићуновића и Влатка Вуковића 

(техничка документација) 

3.500,00 КМ 

(буџет) 

 
Улица С-2 

(техничка документација) 

4.100,00 КМ 

(буџет) 

 
Пут кроз Индустријску зону 

(техничка документација) 

7.000,00 КМ 

(буџет) 

 
Стари Град - источни дио 

(техничка документација) 

5.000,00 КМ 

(буџет) 

 
Ново Требиње 

(техничка документација) 

7.000,00 КМ 

(буџет) 

 
Раскрсница Бањевци 

(техничка документација) 

5.400,00 КМ 

(буџет) 

 
Аутобуска станица - дио пословног објекта 

(техничка документација) 

5.400,00 КМ 

(буџет) 

 
Културни центар 

(техничка документација) 

17.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  210.000,00 КМ 
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Укупно за  инфраструктуру биће уложено 4.260.600,00 КМ. Од тога су: 

 

Буџетска средства: 1.813.830,00 КМ 

Концесионе накнаде: 989.770,00 КМ 

Кредитна средства: 185.000,00 КМ 

Водне накнаде:  530.000,00 КМ 

Средства Владе РС 742.000,00 КМ 

 
Број:09-013-353/18 

Датум:06.12.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак 

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

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

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

обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађе-

винског 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 06.12.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о усвајању Програма уређења  

грађевинског земљишта за 2019. годину 
 

I 

Скупштина Града Требиња усваја Програм уређења 

грађевинског земљишта за 2019. годину. 
 

II 

Саставни дио ове одлуке је Програм уређења 

грађевинског земљишта за 2019. годину.  
 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-354/18 

Датум:06.12.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

__________________________________________________ 
 

ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

Програм уређења и опремање грађевинског земљишта са 

финансијским планом за 2019. 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 2019. годину, те стање реализације 

инвестиција и изградње објеката комуналне 

инфраструктуре 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. 

Полазећи од наведених циљева, података о стању радова и 

материјалних оквира за реализацију Програма, Програм 

садржи избор приоритетних објеката комуналне 

инфраструктуре и планиране активности које су утврђене 

по 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 2019. 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 

документације, 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. 
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1. Изградња и прибављање објеката  

Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Центар 
Ватрогасни дом 

(грађевински и  грађевинско - занатски радови) 

370.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Центар 
Стамбено - пословни објекат на Тргу слободе 

(грађевински и  грађевинско - занатски радови) 

500.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  870.000,00 КМ 

 

2. Изградња и прибављање саобраћајних објеката 

Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Центар 
Саобраћајница С-1 

(извођење асфалтерских и занатско - бетонских радова) 

120.000,00 КМ 

(буџет) 

280.000,00 КМ 

(водне накнаде) 

МЗ Центар 
Улица Нова 

(извођење асфалтерских и занатско - бетонских радова) 

400.000,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

 
Локална путна инфраструктура-градске мјесне заједнице 

(извођење занатско - бетонских и асфалтерских  радова) 

150.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Центар 
Саобраћајница - Регулациони план Сјеверни логор 

(извођење занатско - бетонских и асфалтерских  радова) 

300.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Горица 
Тротоар у МЗ Горица 

(извођење занатско - бетонских и асфалтерских  радова) 

50.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  1.300.000,00 КМ 

 

3. Вањско освјетљење 

     Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Засад  

Јавна расвјета (магистрални пут М-6) 

(монтажерски радови) 

 

43.500,00 КМ 

( буџет ) 

166.500,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

УКУПНО  210.000,00 КМ 

 

4. Водени путеви 

Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

 
Изградња система за наводњавање у руралним подручјима 

(извођење занатско - бетонских и монтажерских радова) 

290.000,00 КМ 

(буџет) 

100.000,00 КМ 

(водне накнаде) 

УКУПНО  390.000,00 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) 

150.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  150.000,00 КМ 

 

6. Реконструкција и ивестиционо одржавање објеката  

Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Центар 
Поплочавање Старог града 

(извођење занатско - бетонских радова и поплочање) 

200.000,00 КМ 

(концесионе накнаде) 

МЗ Доње Полице 
Изградња атлетске стазе 

(извођење занатско - бетонских радова и опремање атлетске стазе) 

470.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Тини 
Санација пословног центра Тини 

(извођење занатско - бетонских и монтажерских радова) 

7.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  677.000,00 КМ 
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7. Остала материјална и непроизведена имовина 

Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

 
Урбанистички план Требиње 

(набавка услуге израде Плана) 

120.000,00 КМ 

(буџет) 

 
Стари град 

(техничка документација) 

80.000,00 КМ 

(буџет) 

 
Оборинска одводња Виногради 

(техничка документација) 

7.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  207.000,00 КМ 

 

Укупно за  инфраструктуру биће уложено 3.804.000,00 КМ. Од тога су: 
 

Буџетска средства: 2.657.500,00 КМ 

Концесионе накнаде: 766.500,00 КМ 

Водне накнаде:  380.000,00 КМ 
 

Број:09-013-354/18 

Датум:06.12.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

06.12.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о измјени Одлуке о начину финансирања изградње 

„Атлетске стазе“ 
 

I 

У Одлуци о начину финансирања изградње „Атлетске 

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

тачка II мијења се и гласи: 

„Финансирање изградње наведене у тачки I ове одлуке 

вршиће се у 2017, 2018. и 2019. години и то на начин:  

 у 2017. години ће се финансирати у износу од 

271.000,00 КМ, 

 у 2018. години ће се финансирати у износу од 

202.000,00 КМ,  

 у 2019. години ће се финансирати у износу од 

470.000, 00 КМ.“  

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-355/18 

Датум:06.12.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак 
____________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

06.12.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о измјени Одлуке о начину финансирања изградње 

зграде на Тргу слободе (градска тржница) 

 

I 

У Одлуци о начину финансирања изградње зграде на Тргу 

слободе (градска тржница) број 09-013-239/18 од 

25.07.2018. године („Службени гласник Града Требиња“, 

број 6/18) тачка II мијења се и гласи: 

„Финансирање изградње наведене у тачки I ове одлуке 

вршиће се у 2019. и 2020. години и то на начин: 

- у 2019. години ће се финансирати у износу од 

300. 000,00 КМ, 

- у 2020. години ће се финансирати у износу од 

200. 000,00 КМ.“  

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-356/18 

Датум:06.12.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак 
____________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. тачка 23. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и тачке 5. Одлуке о стипендирању 

студената („Службени гласник Града Требиња“, број 

15/16), Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 06.12.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о именовању чланова Комисије за 

додјелу стипендија 
 

I 

У Одлуци о именовању чланова Комисије за додјелу 

стипендија („Службени гласник Града Требиња“, број 

1/17 и 2/18) у тачки I ријечи „Ана Сорајић“ замјењују се 

ријечима „Ведрана Тадић Ивковић“.  
 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објaвљивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-357/18 

Датум:06.12.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
________________________________________________________________________ 
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На основу члана 12. тачка 3. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16),  

члана 39. став 2. алинеја 33. Закона о локалној самоуправи 

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

06.12.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о именовању директора Јавне установе 

„Требињеспорт“ Требиње 
 

I 

Господин Милан Јанковић, професор физичког васпитања 

и спорта, именује се за директора Јавне установе 

„Требињеспорт“ Требиње.  

II 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-358/18                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 06.12.2018. године              Драгослав Бањак, с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу члана 12. тачка 3. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16),  

члана 39. став 2. алинеја 33. Закона о локалној самоуправи 

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

06.12.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о именовању директора Јавне установе  

„ Базени“ Требиње 
 

I 

Господин Зоран Чучковић, дипломирани правник, именује 

се за директора Јавне установе „Базени“ Требиње.  
 

II 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-359/18                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 06.12.2018. године              Драгослав Бањак, с.р.  

__________________________________________________ 
 

На основу члана 12, тачка 3. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16),  

члана 39. став 2. алинеја 33. Закона о локалној самоуправи 

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

06.12.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о именовању директора Јавне установе  

„ Културни центар“ Требиње 
 

I 

Госпођа Бранка Сарић, дипломирани економиста, именује 

се за директора Јавне установе „Културни центар“ 

Требиње.  

II 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-360/18                              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 06.12.2018. године              Драгослав Бањак, с.р.  

__________________________________________________ 
 

На основу члана 12. тачка 3. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16),  

члана 39. став 2. алинеја 33. Закона о локалној самоуправи 

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

06.12.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о именовању директора Јавне установе „Агенција за 

развој малих и средњих предузећа“ Требиње 
 

I 

Господин Дражен Бошковић, дипломирани економиста, 

именује се за директора Јавне установе „Агенција за 

развој малих и средњих предузећа“ Требиње.  
 

II 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-361/18                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 06.12.2018. године            Драгослав Бањак, с.р. 

__________________________________________________ 
  
На основу члана 12, тачка 3. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16),  

члана 39. став 2. алинеја 33. Закона о локалној самоуправи 

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

06.12.2018. године, донијела је 
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О Д Л У К У 

о именовању директора Јавне установе „Екологија и 

безбједност“ Требиње 
 

I 

Господин Стеван Бекан, мр шумарства, именује се за 

директора Јавне установе „Екологија и безбједност“ 

Требиње.  

II 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-362/18                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 06.12.2018. годи                Драгослав Бањак, с.р. 
________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 13. Статута 

ЈКП „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње („Службени гласник 

Града Требиња“, број 9/18) и члана 36. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 06.12.2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности чланова Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг 

сервис“ д.о.о. Требиње 
 

I 

У Надзорни одрбор Јавног комуналног предузећа 

„Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње, као вршиоци дужности, 

именују се:  

- господин Марко Лугоња, дипл. инжењер 

саобраћаја, 

- господин Михајло Копривица, дипл. инжењер 

саобраћаја,  

- госпођа Маја Вуковић, дипл. правник.  
 

II 

Именовани ће обављати функцију вршиоца дужности 

чланова Надзорног одбора до завршетка поступка јавне 

конкуренције, у складу са Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске.  
 

III 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-363/18                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 06.12.2018. године            Драгослав Бањак, с.р. 
________________________________________________________________________ 
 

На основу тачке XIV Одлуке о разврставању, управљању 

и заштити локалних, некатегорисаних путева и улица у 

граду на подручју града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 14/17) и члана 18. став 9. 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 06.12.2018. године, донијела је 

П Р О Г Р А М 

о измјенама Програма одржавања локалних и 

некатегорисаних путева и градских улица града 

Требиња за 2018. годину  
 

У Програму одржавања локалних и некатегорисаних 

путева и градских улица града Требиња за 2018. годину  

(„Службени гласник Града Требиња“, број 15/17) у оквиру 

ставке Б) Средства за одржавање саобраћајне 

сигнализације у тачки:  

- Обиљежавање хоризонталне сигнализације 
износ „18.000,00 КМ“ замјењује се износом 

„22.250,00 КМ“, а у тачки: 

- Набавка успоривача саобраћаја износ „9.000,00 

КМ“ замјењује се износом „10.000,00 КМ“. 
 

Број:09-013-349/18 

Датум:06.12.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

__________________________________________________ 
 

На основу тачке 14. Одлуке о разврставању, управљању и 

заштити локалних, некатегорисаних путева и улица у 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

06.12.2018. године, донијела је 

 

П Р О Г Р А М 

одржавања локалних и некатегорисаних путева и 

градских улица Града Требиња за 2019. 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  288.000,00 КМ. 

Ова средства су планирана у Буџету за 2019. 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 некате-

горисаних путева и градских улица, мостова и тротоара за 

2019. годину, кумулативно износе 144.000,00 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 ... 40.000,00 КМ, 

 Санација макадамског коловоза са планирањем и 

ваљањем постојеће подлоге, те набавка и уградња 

каменог материјала са ваљањем до потребне збије-

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

 Изградња потпорних зидова и канала уз путеве и 

одржавање већ изграђених потпорних зидова 

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

 Санација каменог моста........................... 33.000,00 КМ, 

 Одржавање, реконструкција и адаптација тротоара 

.................................................................... 25.000,00 КМ. 

Одјељење за стамбено комуналне послове ће на бази 

континуираног надзора и праћења стања одређивати 

приоритете, количину и врсту радова на појединим 
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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 84.000,00 КМ. 

Средства ће бити распоређена на сљедећи начин: 

 набавка  вертикалне сигнализације ....... 10.000,00 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, 

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

 набавка успоривача саобраћаја .............. 15.000,00 КМ, 

 одржавање, реконструкција и адаптација семафора 

.................................................................... 25.000,00 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 инфраструкту-

рним 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 60.000,00 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 

144.000,00 КМ 

Б 
Средства за одржавање 

саобраћајне сигнализације 
84.000,00 КМ 

В 
Средства за хитне 

интервенције 
60.000,00 КМ 

А+Б+В  288.000,00 КМ 

 

Број:09-013-350/18 

Датум:06.12.2018. 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 и 8/17) 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 

06.12.2018. године, донијела је  

 

П Р О Г Р А М 

о измјенама и допунама Програма 

заједничке комуналне потрошње на подручју 

града Требињa за 2018. годину 
 

У Програму заједничке комуналне потрошње на подручју 

града Требиња за 2018. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17) у ставци А) комунална 

инфраструктура: 

- У тачки 1.2. Набавка материјала за одржавање јавне 

расвјете износ „50.000,00 КМ“ замјењује се износом 

„57.000,00 КМ“. 

- Тачка 1.3. брише се. 

- У тачки 2.1. Утрошак електричне енергије за 

постојећу јавну расвјету и семафоре износ „580.000,00 

КМ“ замјењује се износом „730.000,00 КМ“. 

- У тачки 5.1. Обиљежавање уздужних, попречних и 

осталих ознака на саобраћајним површинама - 

хоризонтална сигнализација износ „18.000,00 КМ“ 

замјењује се износом „22.250,00 КМ“. 

- У тачки 5.4. Набавка успоривача саобраћаја износ 

„9.000,00 КМ“ замјењује се износом „10.000,00 КМ“. 

- У ставци 11. Остали расходи: 

- У тачки 11.3. Расходи за одржавање СМС система 

(комуникационе услуге) износ „4.000,00 КМ“ 

замјењује се износом „4.500,00 КМ“. 

- У тачки 11.4. Набавка садница (биолошке опреме) 

износ „30.000,00 КМ“ замјењује се износом „27.000,00 

КМ“. 

- У тачки 11.9. Набавка комуналне опреме износ 

„30.000,00 КМ“ замјењује се износом  „62.160,00 

КМ“. 

У истој ставци иза тачке 1.9. додају се двије нове тачке 

11.10 и 11.11 које гласе: 

- 11.10. Реконструкција азила за псе .......  22.000,00 КМ, 

- 11.11. Грант за уређење фасада .............. 30.500,00 КМ. 
 

Број:09-013-351/18 

Датум:06.12.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

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 и 8/17) 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 

06.12.2018. године, донијела је  
 

П Р О Г Р А М 

заједничке комуналне  потрошње на подручју 

града Требињa за 2019. годину 
 

1. Програм обављања и финансирања заједничке 

комуналне потрошње сачињен на основу појединачних 

програма, извјештаја даваоца услуга о потребама за 

пружање услуга, а обухвата следеће активности: 

- одржавање јавне расвјете,  

- трошкови потрошње електричне енергије за 

постојећу јавну расвјету, 
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- одржавање и модернизација градских саобраћа-

јница, тргова и тротоара, 

- одржавање локалних и некатегорисаних путева,  

- одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћа-

јне 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 ........................................................ 10.000,00 КМ 

1.2. Набавка материјала за одржавање јавне расвјете 

............................................................................ 50.000,00 КМ 

1.3. Расходи за реконструкцију ЛЕД расвјете      

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

              УКУПНО: 160.000,00 КМ 
 

2. ТРОШКОВИ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕ-

РГИЈЕ ЗА ПОСТОЈЕЋУ ЈАВНУ РАСВЈЕТУ И 

СЕМАФОРЕ 

2.1. Утрошак електричне енергије за постојећу јавну 

расвјету и семафоре ..................................... 620.000,00 КМ

 УКУПНО ЈАВНА РАСВЈЕТА: 780.000,00 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 ................. 40.000,00 КМ 

3.2. Реконструкција, адаптација и одржавање тротоара 

............................................................................ 25.000,00 КМ 

3.3. Санација каменог моста ........................... 33.000,00 КМ 

             УКУПНО: 98.000,00 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 

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

             УКУПНО: 46.000,00 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 ................ 10.000,00 КМ 

5.4. Набавка успоривача саобраћаја .............. 15.000,00 КМ 

5.5. Одржавање, реконструкција и адаптација семафора 

............................................................................ 25.000,00 КМ 

                                                        УКУПНО: 77.000,00 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 

               УКУПНО: 7.000,00 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 које 

се не могу предвидјети кроз програм) ........... 60.000,00 КМ 

             УКУПНО: 60.000,00 КМ 
 

УКУПНО КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА:  

985.000,00 КМ 
 

Б) ЈАВНА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА 
 

8. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ 

8.1. Ручно чишћење јавних саобраћајних површина 

(градске улице, тротоари, тргови, пјешачке стазе, мостови, 

јавна паркиралишта и др.). Ручно чишћење обухвата 

прикупљање отпада и метење са саобраћајних површина, 

пражњење корпи, набавка кеса за смеће, скидање плаката, 

уклањање угинулих животиња са одвозом на депонију и 

др. Програмом чишћења предвиђено је чишћење јавних 

саобраћајних површина у ужем подручју града, те главне 

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 ..................................... 113.000,00 КМ 

8.2. Машинско чишћење јавних саобраћајних површина 

(градске улице, тротоари, паркиралишта, тргови, пјешачке 

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

............................................................................ 50.000,00 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 

............................................................................ 25.000,00 КМ 
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8.4. Прање јавних саобраћајних површина – дневно и 

ноћно прање улица и тргова, стаза, фонтана и чесми 

............................................................................ 25.000,00 КМ 

8.5. Чишћење тротоара и улица од сњежних наноса 

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

         УКУПНО: 220.000,00 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 ................................................................50.000,00 КМ 

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

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

           УКУПНО: 83.000,00 КМ 
  

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ:  

303.000,00 КМ 
 

9. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

9.1. Редовно одржавање, санација дрвећа у дрворе-

дима, 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 ...........................................38.000,00 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. Насипање земље - дебљине око 10 cm 

............................................................................ 10.000,00 КМ 

9.1.4. Одржавање и заштита платана са хемијском и 

механичком  заштитом ...................................... 5.000,00 КМ 

9.1.5. Одржавање и заштита липа и кестења са хемијском 

и механичком заштитом ....................................3.000,00 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 ..... 36.000,00 КМ 

9.2.2. Дјелимична обнова травњака и засијавање нових 

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

           УКУПНО:49.000,00 КМ 

9.3. Одржавање, залијевање и садња живе ограде, 

украсног грмља, ружичњака и сезонског цвијећа 

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

9.3.2. Одржавање живе ограде ..........................3.000,00 КМ 

9.3.3. Орезивање, окопавање, прихрана, залијевање и 

заштита ружа, уклањање осушених цвјетова те садња 

нових ружа у постојећим ружичњацима ..........4.000,00 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 

............................................................................ 11.000,00 КМ 

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

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

                  УКУПНО: 50.000 КМ 
 

УКУПНО ЗЕЛЕНИЛО: 160.000,00 КМ 
 

10. ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБОРИНСКЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДВОДНИХ  КАНАЛА 

10.1. Чишћење и пропирање уличних сливника, оборинске 

канализације и других одводних објеката .... 20.000,00 КМ 

- улични сливници ........................................ 819 ком. 

- уличне решетке .......................................... 107 ком. 

- ревизиони силази ....................................... 429 ком. 

- цјевоводи свих профила ....................... 18 470 ком. 

- изливних грађевина ....................................... 9 ком. 

10.2. Замјена дотрајалих, оштећених или несталих 

уличних решетки, сливника, поклопаца на ревизионим 

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

10.3. Чишћење септика по налогу Одјељења за стамбено 

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

                     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:  

   528.000,00 КМ 
 

11. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

11.1. Материјални трошкови за одржавање азила за псе 

.............................................................................21.000,00 КМ 

11.2. Набавка резервних дијелова за паркомате 

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

11.3. Расходи за одржавање СМС система (комуникационе 

услуге) ................................................................. 6.000,00 КМ 

11.4. Набавка садница (биолошке имовине) ..30.000,00 КМ 

11.5. Расходи за текуће одржавање (фарбање стубова 

уличне расвјете) ............................................... 10.000,00 КМ 

11.6. Расходи за израду пројектне документације 

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

11.7. Набавка кућних бројева ..........................15.000,00 КМ 

11.8. Набавка два паркомата за наплату паркирања 

.............................................................................25.000,00 КМ 

11.9. Набавка комуналне опреме ....................50.000,00 КМ  

11.10. Систем за наводњавање ........................50.000,00 КМ 

11.11. Набавка новогодишњег накита ............30.000,00 КМ 

11.12. Стратегија развоја локалних путева и градских 

улица ................................................................. 30.000,00 КМ 

11.13. Израда пројекта заштите и валоризације подземних 

вода и карста на подручју града Требиња) ......4.000,00 КМ 

11.14. Издаци за израду пројекта заштите ендемских врста 

....................................................................... 2.000,00 КМ 

11.15. Издаци за израду пројекта уређења Павлове пећине 

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

11.16. Припрема и провођење процедуре за успостављање 

Орјена и Бијеле горе као заштићеног подручја 

.............................................................................10.000,00 КМ 

11.17. Грант за суфинансирање уређења фасада 

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

11.18. Издаци за унапређење система управљања чврстим 

отпадом - проширење депоније ...................... 20.000,00 КМ 

11.19. Издаци за продужење еколошке дозволе за лок. 

депонију ............................................................ 25.000,00 КМ 

         УКУПНО: 402.000,00 КМ 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

 

1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 160.000,00 КМ 

2. ТРОШКОВИ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ 

РАСВЈЕТУ И СЕМАФОРЕ 
620.000,00 КМ 

 УКУПНО ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ (1+2): 780.000,00 КМ 

3. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ГРАДСКИХ 

САОБРАЋАЈНИЦА, ТРОТОАРА, ТРГОВА И МОСТОВА 
98.000,00 КМ 

4. ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, 

ОДРЖАВАЊЕ ПОТПОРНИХ ЗИДОВА И ЗАШТИТНИХ 

ОГРАДА УЗ ПУТЕВЕ 

46.000,00 КМ 

5. ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ 

САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
77.000,00 КМ 

6. ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА 7.000,00 КМ 

7. ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 60.000,00 КМ 

 УКУПНО (3+4+5+6+7) 288.000,00 КМ 

 УКУПНО КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА: 1.068.000,00 КМ 

8. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ, ДЕПОНИЈА И АЗИЛ 303.000,00 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) 528.000,00 КМ 

11. ОСТАЛИ РАСХОДИ 402.000,00 КМ 

 

 
УКУПНО: 1.998.000,00 КМ 

 
Број:09-013-352/18 

Датум:06.12.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 32. став 8. Закон 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 

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 

06.12.2018. године, донијела је 
 

ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА   

ОД КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

I 

Oвим планом усваја се кориштење средства од 

концесионе накнаде која представљају приход Буџета 

Града Требиња у 2019. години. 
 

 

 

 

II 

Од концесионе накнаде у Буџету Града Требиња у 2019. 

години планиран је приход у износу од 2.893.000 КМ.   

 

III 

Наведена средства су планирана на ставци „Концесионе 

накнаде за кориштење природних добара - економски код: 

72249    Концесионе накнаде за кориштење природних 

добара ...................................................................100.000 KM 

722492   Концесионе накнаде за кориштење природних 

добара.................................................................2.776.000 KM           

911400 Примици од наплате датих зајмова                                           

..................................................................................17.000 KM 
 

IV 

Средства прикупљена од концесионе накнаде користиће 

се у складу са Планом капиталних улагања – Буџет 2019. 

године за сљедећу намјену: 

                                                О П И С  

План концесионих 

накнада   

Буџет 2019. год. 

  I Издаци у оквиру Одјељења за   просторно уређење   

Поплочавање Старог града        200.000 КМ 

Јавна расвјета       166.500 КМ 
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Улица Нова     400.000 КМ 

УКУПНО I:     766.500 КМ 

  II Финансирање отплата кредита    

Отплате кредита - главница    1.291.000 КМ 

Отплате камата на кредите       366.500 КМ 

УКУПНО II:   1.657.500 КМ 

  III  Дознаке грађанима   

Стипендије - Одјељење за општу управу 22.000 КМ 

Стипендије - Одјељење за друштвене дјелатности 140.000 КМ 

Стипендије за дефицитарна занимања 140.000 КМ 

Дознаке за вантјелесну оплодњу 17.000 КМ 

Дознаке супругама умрлих бораца - Одјељење за борачко инв. заштиту 150.000 КМ 

УКУПНО III:     469.000 КМ 

                                        УКУПНО I+II+III  2.893.000 КМ 

 

V 

Средства ће користити Одјељење за просторно уређење, 

Одјељење за друштвене дјелатности, Одјељење за борачко 

инвалидску заштиту и Одјељење за општу управу. 
 

VI 

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.   
 

VII 

Овај план ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-346/18 

Датум:06.12.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

__________________________________________________  
 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 58. и 73. Статута Града Требиња („Службени 

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

Градоначелник Града Требиња, донио је 
 

О Д Л У К У 

о условима и начину одобравања извођења неопходних 

радова на адаптацији стамбених јединица родитељима 

погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског 

рата Републике Српске 
 

I 

Овом одлуком дефинишу се услови и начин одобравања 

средстава намијењених за адаптацију стамбених јединица 

у својини родитеља погинулих бораца Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске која ће се планирати 

Буџетом Града Требиња за 2019.годину. 
 

II 

Право на адаптацију стамбене јединице из тачке I ове 

Одлуке имају искључиво родитељи погинулих бораца 

Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске који су 

остварили право на породичну инвалиднину путем 

Одјељења за борачко инвалидску заштиту Градске управе 

Града Требиња и имају у својини стамбену јединицу на 

подручју Града Требиња и којим је пребивалиште на 

подручју Града Требиња под условом да раније нису 

добили средства за ту намјену. 
 

III 

Корисник који оствари право на адаптацију дужан је дати 

изјаву да прихвата извођење радова на његовом објекту, 

по извођачу кога ће, у одговарајућој процедури изабрати 

Град Требиње у својству даваоца средстава за адаптацију 

стамбених објеката. 

IV 

Град Требиње ће објавити јавни позив за подношење 

захтјева заинтересованих корисника којим ће се 

дефинисати услови које треба да испуне подносиоци 

захтјева, документа која морају приложити, рок у коме се 

мора поднијети захтјев, адресу на којој им је 

пребивалиште, контакт особу и слично. 
 

V 

1) Јавни позив за адаптацију стамбених јединица 

родитељима погинулих бораца ће бити објављен 

путем огласних плоча Градске управе Града Требиња, 

путем званичне интернет странице Града Требиња и 

путем средстава јавног информисања. 

2) Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана 

објављивања јавног позива. 
 

VI 

1) Захтјев за адаптацију стамбених објеката доставља се 

Одјељењу за борачко инвалидску заштиту ГУ Града 

Требиња путем Центра за услуге грађана. 

2) Уз захтјев се подноси: 

- Доказ о пребивалишту, 

- Рјешење о признатом статусу породице погинулог 

борца, 

- Доказ о власништву, 

- Изјава да ли је од општине/града, предузећа, јавне 

установе или Републике Српске добио/ла средства на 

име адаптације стамбених објеката. 
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VII 

1) О испуњености услова за адаптацију стамбених 

објеката одлучује комисија од 5 чланова коју именује 

Градоначелник. 

2) Комисија у свом саставу има барем три лица 

грађевинске и архитектонске струке, једног дипломи-

раног правника и једног представника Одбора 

породица погинулих бораца.  
 

VIII 

1) Комисија из претходне тачке дужна је обићи објекте у 

власништву свих лица која су поднијела захтјев, 

сачинити записник у коме ће констатовати да ли треба 

или не треба вршити адаптацију у сваком поједина-

чном случају и израдити предмјер и предрачун 

радова. 

2) Листу подносилаца захтјева који испуњавају услове за 

адаптацију стамбених објеката комисија ће објавити 

на огласној табли Градске управе и званичној инте-

рнет страници Града. 

3) На листу из претходне алинеје може се изјавити 

приговор у року од 8 дана од дана објављивања. 

4) Приговор се изјављује Замјенику Градоначелника 

који одлучује по том приговору. 

5) Одлука замјеника Градоначелника је коначна. 

6) На основу записника комисије и предмјера односно 

предрачуна радова замјеник Градоначелника ће 

донијети Одлуку о одобравању извођења радова на 

адаптацији или одбијању захтјева за адаптацију 

стамбене јединице у сваком појединачном случају. 
 

IX 

Коначна одлука из тачке VIII ове одлуке објављује се на 

огласној плочи Градске управе и званичној интернет 

страници Града. 

X 

На основу коначне одлуке о одобравању средстава за 

адаптацију, Град Требиње ће закључити уговор о изво-

ђењу радова са извођачем изабраним сагласно тачки III 

ове одлуке. 

XI 

Град Требиње ће именовати и надзорни орган који ће 

вршити надзор по одредбама уговора из претходне тачке 

ове одлуке. 

XII 

Редосљед извођења радова утврдиће Комисија из тачке 

VII ове одлуке на основу стања стамбених јединица и 

хитности извођења радова на адаптацији истих. 
 

XIII 

Средства из тачке I ове одлуке могу се користити 

искључиво за извођење радова на адаптацији стамбених 

јединица, односно не могу се користити за рефундирање 

трошкова адаптације тих стамбених јединица које су 

финансирали сами власници стамбених јединица. 
 

XIV 

Право на адаптацију имају и лица која испуне статусне 

услове иако су већ користили средства за предметну 

намјену из Буџета Града, Републике или било ког другог 

правног или физичког лица које им је обезбиједило та 

средства, под условом да према налазу и мишљењу 

комисије из тачке VII ове одлуке постоји оправдана 

потреба за нова улагања у стамбену јединицу. 

 

XV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у Службеном гласнику Града Требиња. 
 

Број: 11-053-381/18                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:22.10.2018.године                      Лука  Петровић,  

                         дипл.инг.маш. с.р. 

__________________________________________________ 
 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

замјеник Градоначелника Града Требиња, даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјенама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији послова и радних 

задатака у ЈУ „Центар за информисање и образовање“ 

Требиње 
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о организацији и систематизацији послова и 

радних задатака у ЈУ „Центар за информисање и 

образовање“ Требиње, број: 665/18 од 22.11.2018. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-90/18                                     ЗАМЈЕНИК  

Датум:29.11.2018. године              ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

       Мирко Ћурић,с.р. 
____________________________________________________________________________________ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 58. Статута Града Требиња („Службени 

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

зајеник Градоначелника Града Требиња, даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјенама и допунама Правилника о 

раду ЈУ „Центар за информисање и образовање“ 

Требиње 
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о раду ЈУ „Центра за информисање и 

образовање“ Требиње, број: 698/18 од 04.12.2018. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-91/18                                ЗАМЈЕНИК  

Датум:05.12.2018. године           ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

     Мирко Ћурић,с.р.  
________________________________________________________ 
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Након сравњавања са изворним текстом утврђено је да је 

у Одлуци о измјени Одлуке о извршењу Буџета Града 

Требиња за 2018. годину („Службени гласник Града 

Требиња”, број 6/18), учињена техничка грешка па, на 

основу члана 179. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња (“Службени гласник Града Требиња”, број 3/13, 

8/17 и 9/18),  секретар Скупштине Града Требиње даје 
 

И С П Р А В К У  

Одлуке о измјени Одлуке о извршењу  

Буџета Града Требиња за 2018. годину 
 

1. У тачки I иза ријечи „подтачка“ умјесто броја „2“ 

треба да стоји број „1“. 
 

Број:   09-013-331/18                      Секретар 

Датум: 29.11.2018.године    Скупштине Града Требиње, 

                           Велибор Бодирога,с.р. 

_______________________________________________ 
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