СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ТРЕБИЊА
Година LV

Требиње, 26.07.2018. године

Број: 6

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) и претходно
прибављене
сагласности
Министарства
финансија
Републике Српске број: 06.04/400-1531-1/18 од 16.07.2018.
године, Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној
дана 25.07.2018. године, донијела је

имовине од 21.000 КМ, примици од задуживања
397.860 КМ, остали примици 675.587 КМ и намјенска
неутрошена средства из ранијих периода 807.030 КМ.
3) Расподјела средстава је извршена на текуће расходе од
19.875.866 КМ, трансфери између и унутар јединица
власти 15.000 КМ, издатке за нефинансијску имовину
6.947.547 КМ, на издатке за отплату дугова 1.436.000
КМ, остале издатке 675.587 КМ и буџетску резерву
30.000 КМ, а што укупно износи 28.980.000 КМ.

ОДЛУКУ
о усвајању Ребаланса буџета Града Требиња
за 2018. годину

II
Саставни дио ове одлуке је Ребаланс буџета Града
Требиња за 2018. годину (табеларни дио).

I
1) Скупштина Града Требиња усваја Ребаланс буџета
Града Требиња за 2018. годину којим су планирана
укупна буџетска средства у износу од 28.980.000 КМ.
2) Средства буџета чине приходи (порески и непорески)
у износу од 22.787.470 КМ, грантови 10.942 КМ,
трансфери 1.042.811 КМ, примици за нефинансијску
имовину 3.237.300 КМ, примици од финансијске

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-227/18
Датум:25.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

_______________________________________________________________

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2018. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО
Економски
код
1
710000
713000
714000
715000
717000
719000
720000
721000
722000

Опис
2
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ
Порески приходи
Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности
Порези на имовину
Порези на промет производа и услуга
Индиректни порези прикупљени преко УИО
Остали порески приходи
Непорески приходи
Приходи од финанасијске и нефин. имовине и позитивних курсних разлика
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга

Ребаланс
буџета
2018.
3
23.841.223
10.165.000
1.770.000
480.000
5.000
7.900.000
10.000
12.622.470
2.045.000
10.483.470

Датум: 26.07.2018. год.

723000
729000
730000
731000
780000
787000
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Број: 6 - Страна:

Новчане казне
Остали непорески приходи
Грантови
Грантови
Трансфери између или унутар јединица власти
Трансфери између различитих јединица власти

Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ
Текући расходи
411000 Расходи за лична примања запослених
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови
414000 Субвенције
415000 Грантови
416000 Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Реп., опш. и градова
419000 Расходи по судским рјешењима
480000
Трансфери између и унутар јединица власти
487000 Трансфери између различитих јединица власти
****
Буџетска резерва
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)
810000
I Примици за нефинансијску имовину
813000 Примици за непроизведену сталну имовину
816000 Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
510000
II Издаци за нефинансијску имовину
511000 Издаци за произведену сталну имовину
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину
516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)
910000
I Примици од финансијске имовине
911000 Примици од финансијске имовине
610000
II Издаци за финансијску имовину
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)
920000
I Примици од задуживања
921000 Примици од задуживања
620000
II Издаци за отплату дугова
621000 Издаци за отплату дугова
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)
930000
I Остали примици
931000 Остали примици
938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти
630000
II Остали издаци
631000 Остали издаци
638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
****
И. НАМЈЕНСКА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)
РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2018. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ
И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
410000

Економски
код

Опис

1

2

2

10.000
84.000
10.942
10.942
1.042.811
1.042.811
19.920.866
19.875.866
8.501.791
4.004.706
425.000
920.000
3.334.869
2.469.500
220.000
15.000
15.000
30.000
3.920.357
-3.710.247
3.237.300
3.200.000
37.300
6.947.547
6.756.347
155.000
36.200
210.110
-210.110
21.000
21.000
21.000
0
-1.038.140
397.860
397.860
1.436.000
1.436.000
0
675.587
511.800
163.787
675.587
511.800
163.787
807.030
0
Ребаланс
буџета
2018.
3
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БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови и трансфери 1+2+3+4)
Порески и непорески приходи (1+2)
710000
1. П о р е с к и п р и х о д и
713000
Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности
713100 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности
714000
Порези на имовину
714100 Порези на имовину
715000
Порези на промет производа и услуга
715100 Порези на промет производа
715200 Порези на промет услуга
717000
Индиректни порези прикупљени преко УИО
717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно
719000
Остали порески приходи
719100 Остали порески приходи
720000
2. Н е п о р е с к и п р и х о д и
721000
Приходи од финансијске и неф. имовине и позитивних курсних разлика
721200
Приходи од закупа и ренте
721222 Приходи од закупа објеката и земљишта
721223 Приходи од земљишне ренте
721224 Приходи од закупнине земљишта у својини Републике
721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте
721500 Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове
722000
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга
722100 Административне накнаде и таксе
722300
Комуналне накнаде и таксе
722312 Комуналне таксе на фирму
722314 Комуналне таксе за кориштење јавних површина
722316 Kомуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима
722318 Комуналне таксе на рекламне паное
722319 Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг
722391 Комуналне таксе за кориштење слободних површина за кампове
722392 Комунална такса за држање објеката на води
722321 Боравишна такса
722400
Накнаде по разним основама
722411 Накнаде за уређивање грађевинског земљишта
722420 Накнада за путеве
722440 Накнада за воде
722461 Накнада за кориштење комуналних добара
722467 Накнада за противпожарну заштиту
722468 Накнада за кориштење природних ресурса за елек.енергију
722491 Концесионе накнаде за кориштење природних добара
722492 Концесионе накнаде за кориштење природних добара
722500
Приходи од пружања јавних услуга
722520 Приходи градских органа
722591 Властити приходи буџетских корисника
Центар за социјални рад Требиње
Дјечији вртић Наша радост
Гимназија ''Јован Дучић''
Техничка школа
Центар средњих школа Требиње
Средња музичка школа
Народна библиотека
Музеј Херцеговине

Број: 6 - Страна:

3

23.841.223
22.787.470
10.165.000
1.770.000
1.770.000
480.000
480.000
5.000
2.500
2.500
7.900.000
7.900.000
10.000
10.000
12.622.470
2.045.000
2.039.000
264.000
1.760.000
15.000
5.000
1.000
10.483.470
135.000
1.103.000
550.000
160.000
55.000
20.000
180.000
1.000
17.000
120.000
8.507.970
3.633.000
20.000
450.000
1.000.000
130.000
1.342.680
100.000
1.832.290
737.500
74.000
663.500
80.000
274.000
12.500
14.000
15.000
1.000
9.000
11.000
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Центар за информисање и образовање
Требињеспорт
Туристичка организација града Требиња
Дом младих
Агенција за развој малих и средњих предузећа
Културни центар
723000
Новчане казне
723100 Новчане казне
729000
Остали непорески приходи
729100 Остали непорески приходи
730000
3. Г р а н т о в и
731000
Грантови
731100 Грантови из иностранства
731200 Грантови из земље
731200 ЈУ Туристичка организација Града Требиња- М:тел
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
787000
Трансфери између различитих јединица власти
787200 Трансфери за ЈЛС-средства социјалне заштите која се обезбјеђују у буџету РС
787200 Трансфери за ЈЛС-Трансфер Владе РС за локалну инфраструктуру и Средњошколски центар
787200 Трансфер Министарства просвјете РС за ЈУ Музеј Херцеговине
787200 ЈУ Туристичка организација Града Требиња- Мин. трговине и туризма, дигитални киосци
787200 ЈУ Дом младих Требиње- пројекат Мин. просвјете и културе
787200 Трансфер Министарства просвјете и културе РС за Дјечији вртић
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
810000
Примици за нефинансијску имовину
813000
Примици за непроизведену сталну имовину
813100 Примици за земљиште
816000
Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.
816100 Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2018. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Економски
код

Опис

1
2
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ
410000
Текући расходи
411000
Расходи за лична примања запослених
411100 Расходи за бруто плате запослених
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених
411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)
411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
412000
Расходи по основу коришћења роба и услуга
412100 Расходи по основу закупа
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга
412300 Расходи за режијски материјал
412400 Расходи за материјал за посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја
412700 Расходи за стручне услуге
412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине
412900 Остали некласификовани расходи
413000
Расходи финансирања и други финансијски трошкови

4

98.000
66.700
5.000
31.300
10.000
36.000
10.000
10.000
84.000
84.000
10.942
10.942
8.942
2.000
2.000
1.042.811
1.042.811
560.000
460.000
7.000
6.950
4.989
3.872
3.237.300
3.237.300
3.200.000
3.200.000
37.300
37.300
27.078.523
Ребаланс
буџета
2018.
3
19.920.866
19.875.866
8.501.791
6.741.871
1.388.710
107.270
263.940
4.004.706
14.553
664.804
132.496
121.250
408.135
181.170
420.325
1.257.048
804.925
425.000
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Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи
Субвенције
414100 Субвенције
415000
Грантови
415200 Грантови у земљи
416000
Дознаке на име соц. заштите које се исплаћ из буџета Реп., опш. и градо
416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике,
416300
општина и градова
419000
Расходи по судским рјешењима
419100 Расходи по судским рјешењима
480000
Трансфери између и унутар јединица власти
487000
Трансфери између различитих јединица власти
487200 Трансфери ентитету
487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе
487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања
487900 Трансфери осталим јединицама власти
****
Буџетска резерва
**** Буџетска резерва
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
510000
Издаци за нефинансијску имовину
511000
Издаци за произведену сталну имовину
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адаптацију зграда и објеката
511300 Издаци за набавку постројења и опреме
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину
513000
Издаци за непроизведену сталну имовину
513100 Издаци за прибављање земљишта
513500 Издаци за прибављање осталих природних добара
516000
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
413300

414000

Економски
код
1

910000
911000
911400
610000
920000
921200
620000
621000
621300
930000
931000
931100
931100

Опис
2
ФИНАНСИРАЊЕ
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Примици од финансијске имовине
Примици од финансијске имовине
Примици од наплате датих зајмова
Издаци за финансијску имовину
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ
П р и м и ц и од з а д у ж и в а њ а
Примици од узетих зајмова
Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ
Остали примици
Остали примици
Примици по основу пореза на додату вриједност
Примици по основу ПДВ-а - поврат ПДВ-а по Пројекту Систем водоснабдијевања Требиња

5

425.000
920.000
920.000
3.334.869
3.334.869
2.469.500
2.061.500
408.000
220.000
220.000
15.000
15.000
2.000
4.000
4.000
5.000
30.000
30.000
6.947.547
6.947.547
6.756.347
3.402.200
2.635.500
539.303
30.000
149.344
155.000
125.000
30.000
36.200
36.200
26.868.413
Ребаланс
буџета
2018.
3
-1.017.140
21.000
21.000
21.000
21.000
-1.038.140
397.860
397.860
1.436.000
1.436.000
1.436.000
675.587
511.800
121.800
390.000

Датум: 26.07.2018. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 6 - Страна:

Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти
Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - ГУ
Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - буџетски корисници
630000
Остали издаци
631000
Остали издаци
631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност
638000
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти
****
РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2018. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
938000

938100
938100

Функц.
код
1
01
1070
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Функција
2
Опште јавне услуге
Опште јавне услуге-камате
Јавни ред и сигурност
Економски послови
Заштита животне средине
Стамбени и заједнички послови
Здравство
Рекреација, култура и религија
Образовање
Социјална заштита
*Остало
УКУПНО

ЗУ
ИУ

Заједничке услуге
Индивидуалне услуге
УКУПНО

6

163.787
94.000
69.787
675.587
511.800
511.800
163.787
163.787

Ребаланс
буџета
2018.
3
6.540.600
425.000
653.300
3.859.963
1.049.000
2.338.600
653.300
2.997.078
2.353.572
2.730.700
2.141.587
25.742.700
15.547.864
8.053.249
23.601.113

*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
Економ.
код
1

411
411100
411200
411300
411400

Опис
2
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I
Градска управа Града Требиња
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
расходи за бруто плате
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
УКУПНО
Расходи за лична примања

Ребаланс
буџета
2018.
3

3.996.000
840.000
66.000
230.000
5.132.000

Датум: 26.07.2018. год.

412
412100
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412800
412900

413
413300

414
414100

415
415200

416
416100

419
419100

487
487200
487300
487400
487900

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу закупа
расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга
расходи за режијски материјал
расходи за материјал за посебне намјене
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
расходи за услуге одржавања јавних површина
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови
расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи
УКУПНО
Расходи финансирања и други финансијски трошкови
1.4.Субвенције
субвенције
УКУПНО
Субвенције
1.5.Грантови
грантови у земљи
УКУПНО
Грантови
1.6.Дознаке на име социјалне заштите
дознаке грађанима
УКУПНО
Дознаке на име социјалне заштите
1.7.Расходи по судским рјешењима
Расходи по судским рјешењима
УКУПНО
Расходи по судским рјешењима
1.8.Трансфери између различитих јединица власти
Трансфери ентитету
Трансфери јединицама локалне самоуправе
Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања
Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС
УКУПНО
Трансфери
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)

511
511100

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката

Број: 6 - Страна:

7

1.000
341.000
71.000
20.800
350.570
140.000
261.100
1.255.000
478.500
2.918.970

425.000
425.000

920.000
920.000

3.326.730
3.326.730

825.100
825.100

220.000
220.000

2.000
4.000
4.000
5.000
15.000

13.782.800

3.397.200

Датум: 26.07.2018. год.

511200
511300
511400
511700

513
513100
513500

516
516100

62
621
621300

63
631
6311

638
6381

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
издаци за набавку постројења и опреме
издаци за инвестиционо одржавање опреме
издаци за нематеријалну произведену имовину
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину
издаци за прибављање земљишта
издаци за прибављање садница
УКУПНО
Издаци за непроизведену сталну имовину
2.3. Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
УКУПНО
Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.+2.3.)
3.Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату дугова
издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи
УКУПНО
Издаци за отплату дугова
4. Остали издаци
4.1. Остали издаци
Издаци по основу пореза на додату вриједност
УКУПНО
Остали издаци
4.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање
УКУПНО
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
УКУПНО
Остали издаци
УКУПНО
Издаци за финансијску имовину и отплату дугова
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ I (1+2+3+4)

Број: 6 - Страна:

8

2.575.000
417.000
30.000
146.700
6.565.900

125.000
30.000
155.000

13.000
13.000
6.733.900

1.436.000
1.436.000

468.800
468.800

94.000
94.000
562.800
1.998.800
22.515.500

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

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
расходи за бруто плате

102.000

Датум: 26.07.2018. год.

411200

412
412600
412700
412900

415
415200
415200
415100
415200

416
416100

511
511300

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања
1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.3.Грантови
грант за Савез општина ИХ
грант за вјерске објекте
грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град
грантови у земљи за суфинансирање пројекта од интереса за Град
УКУПНО
Грантови
1.4.Дознаке
дознаке грађанима
УКУПНО
Дознаке
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)
2. Издаци за непроизведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за непроизведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ

Број: 6 - Страна:

9

8.500
110.500

12.000
70.000
90.000
172.000

80.000
30.000
80.000
20.000
210.000

110.000
110.000
602.500
4.000
4.000
606.500

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

412
412600
412700
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900
412900

1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
расходи за бруто плате
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања
1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
*расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима
*расходи за бруто накнаде члановима изборне комисије
*расходи за бруто накнаде члановима Одбора за жалбе
*расходи за превоз предсједницима МЗ
*слава града
*избори 2018.
*остали непоменути расходи

87.000
7.500
94.500

4.000
12.000
145.500
48.000
24.500
4.000
6.000
35.000
23.000
5.000

Датум: 26.07.2018. год.
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УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
415
415200

511
5113

1.3.Грантови
Намјенска издвајања парламентарним странкама
УКУПНО
Грантови
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)
2. Издаци за непроизведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за непроизведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

Број: 6 - Страна:

10

161.500

41.000
41.000
297.000

5.000
5.000
302.000

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

415
415200

416
416100

511
511200
511300
511400

1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних комуникационих услуга
расходи за режијски материјал
расходи за материјал за посебне намјене
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи по основу утрошка горива
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.2.Грантови
грант за Добровољно ватрогасно друштво Ластва
грант за Добровољно ватрогасно друштво Јасен- Моско
грант за Добровољно ватрогасно друштво Бјеласница
грант за Добровољно ватрогасно друштво Зубци
грантови у земљи- грант за ЈУ Екологија и безбједност
УКУПНО
Грантови
1.3.Дознаке
дознаке грађанима- стипендије
УКУПНО
Дознаке
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
издаци за набавку постројења и опреме
издаци за инвестиционо одржавање опреме

305.000
70.000
10.000
84.000
18.000
90.000
26.100
62.000
665.100

113.000
20.000
20.000
20.000
248.000
421.000

21.000
21.000
1.107.100

80.000
216.000
5.000

Датум: 26.07.2018. год.
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Број: 6 - Страна:

УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
516
516100

2.2. Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично
издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично
УКУПНО
Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)
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301.000

13.000
13.000
314.000
1.421.100

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

415
415200

416
416100

1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
рад комисија за права из Закона о социјалној заштити
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.3.Грантови
текући грантови
грант за културне манифестације
грант за Фонд солидарности
грант за спортске манифестације
грант за финансирање спорта
обиљежвање дјечије недјеље
општински план инклузије
грант О.Ш.за такмичења
грант основним школама за дјецу националних мањина-Роме
Дом здравља
Дом ученика
Студентски центар Требиње
грантови из области културе, науке и друштвене бриге о младима
грант за суфинансирање издавачке дјелатности
грант за суфинансирање пројекта из социјално-хуманитарних активности
грант за финансирање пројеката из области друштвене бриге о старима, националних мањина и
повратника
грантови из области здравствено - инвалидске заштите
награде и поклони за ученике
грант за научно техничку сарадњу
грант за НВО по јавном позиву
укупно текући грантови
УКУПНО
Грантови
1.4.Дознаке
дознаке грађанима-стипендије
дознаке грађанима-стипендије за дефицитарна занимања
дознаке - превоз ученика
помоћи ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља

2.000
6.000
21.000
15.000
44.000

320.000
10.000
30.000
275.000
2.000
3.000
9.000
3.000
230.000
13.500
10.000
61.600
25.000
150.000
57.500
30.300
18.000
45.000
39.500
1.332.400
1.332.400

138.000
16.000
6.000
56.475

Датум: 26.07.2018. год.

511
511300

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

остале помоћи ученицима и студентима
помоћи за одлазак ученика и студената на екскурзије
дознаке за вантјелесну оплодњу
дознаке за склапање брака по Одлуци
дознаке грађанима - помоћ дјеци са села
дознаке за новорођенчад
помоћ за избјегла и расељена лица (одрживи повратак у Равно)
УКУПНО
Дознаке
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

Број: 6 - Страна:

12

10.625
40.000
30.000
20.000
63.000
100.000
40.000
520.100
1.896.500

4.000
4.000
1.900.500

Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду
Број потрошачке јединице: 0107151
412
412200
412600
412700
412900

414
414100

415
4152

4152
4152
4152
4152

1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних комуникационих услуга
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.2.Субвенције
субвенције предузећима за превоз
субвенције за подршку самозапошљавању
субвенције по програму оспособљавања приправника
субвенције по јавном позиву угоститељским објектима
субвенције по програму стицања практичних знања у привреди
субвенције по програму за стимулисање нових запошљавања
УКУПНО
Субвенције
1.3.Грантови
грант за суфинансирање Аграрног фонда
- за оперативне расходе Фонда
- за подршку у пољопривреди
- капитални грант - пољопривредна машина
грант за суфинансирање ЈП Радник
грант за накнаду штета у пољопривреди- учешће Града
*грант за накнаду штета у пољопривреди-штете од пожара намјенска сред.
капитални грант ЈП Радник
УКУПНО
Грантови
УКУПНО

9.000
2.000
6.000
4.000
21.000

190.000
180.000
350.000
10.000
30.000
25.000
785.000

265.000
215.000
105.000
120.000
29.000
19.830
30.000
783.830

Датум: 26.07.2018. год.
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Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)
511
511100
511300

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - откупне станице
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

Број: 6 - Страна:
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1.589.830

7.000
3.000
10.000
1.599.830

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

415
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200

511
511100
511100*
511100
511100*
511200
511200
511200
511300
511700
511700

513
513100

1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу закупа
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
расходи за услуге одржавања јавних површина
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.2. Грантови
капитални грант за водовод Врпоље Љубомир
капитални грант ЈУ Болница Требиње за енергетску ефикасност- учешће Града
капитални грант Удружењу Клобук за реконструкцију капеле
капитални грант Туље
капитални грант ЈУ Дом Здравља
капитални грант ЈУ Основна школа Јова Јовановић Змај
капитални грант удружење Херцеговац
УКУПНО
Грантови
УКУПНО
Текући трошкови (1.1.+1.2.)
2. Издаци за нефинансијску имовину
2.1. Издаци за произведену сталну имовину
издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
*наводњавање Требињског и Поповог поља-намјенска средства по Одлуци
издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката - ИЗ КРЕДИТА 2017.
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
локална путна инфраструктура- по Одлуци Владе РС
санација Средњошколског центра- по Одлуци Владе РС
издаци за набавку постројења и опреме
издаци за нематеријалну произведену имовину
издаци за нематеријалну произведену имовину - ИЗ КРЕДИТА 2017.
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
2.2. Издаци за непроизведену сталну имовину
издаци за прибављање земљишта - ИЗ КРЕДИТА 2017.
УКУПНО
Издаци за непроизведену сталну имовину

1.000
3.000
55.000
15.000
24.000
98.000
20.000
283.000
16.000
5.000
80.000
25.000
4.000
433.000
531.000

3.390.200
2.548.000
787.200
55.000
1.980.000
300.000
160.000
3.000
121.700
5.000
5.959.900
125.000
125.000

Датум: 26.07.2018. год.
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УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)

6.084.900

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

6.615.900

Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено-комуналне послове
Број потрошачке јединице: 0107170
412
412200
412400
412500

412600
412700
412730
412800
412800
412800
412800
412800
412900

415
415200

511
511200
511300

513
513500
511700

1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга
расходи за материјал за посебне намјене
расходи за текуће одржавање
*расходи за одржавање јавне расвјете
*расходи за хитне интервенције
*расходи за одржавање путне инфраструктуре
*расходи за одржавање паркомата
*расходи за остало текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
расходи за оглашавање, штампање и остале стручне услуге
расходи за услуге одржавања јавних површина
*расходи за услуге чишћења јавних површина и зеленила
*расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама
*расходи по основу одржавања оборинске одводње
*азил- храна, санитација и дератизација азила
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.3.Грантови
грант за суфинансирање уређења фасада
УКУПНО
Грантови
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију ЛЕД расвјета
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за непроизведену сталну имовину
Издаци за прибављање садница
издаци за нематеријалну произведену имовину
УКУПНО
Издаци за непроизведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

4.000
2.000
261.070
60.000
43.000
87.020
4.000
67.050
2.000
56.000
56.000
1.240.000
480.000
680.000
65.000
15.000
15.000
1.580.070

30.500
30.500
1.610.570

55.000
140.000
195.000
195.000

30.000
20.000
50.000
1.855.570

Датум: 26.07.2018. год.
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Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Број потрошачке јединице: 0107180
412
412600
412900

414100

415
415200

416

511
511300

1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу путовања и смјештаја
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
субвенције по Програму запошљавања борачких категорија
УКУПНО
Субвенције
1.2.Грантови
грант борачким категоријама
УКУПНО
Грантови
1.3.Дознаке
Дознаке
дознаке -стипендије
помоћи демобилисаним борцима
дознаке - остале помоћи ППБ и РВИ
УКУПНО
Дознаке
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за набавку опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије
Број потрошачке јединице: 0107140
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411100
расходи за бруто плате
411200
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
411300
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)
411400
Накнаде за споразумни престанак радног односа - по Јавном позиву
411400
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
412600
412700

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге

1.000
7.000
8.000
135.000
135.000

75.000
75.000

31.000
130.000
13.000
174.000
392.000

2.000
2.000
2.000
394.000

3.807.000
824.000
66.000
150.000
80.000
4.927.000

2.000
20.000

Датум: 26.07.2018. год.

412900
412900
412900
412900

419
419100
419100

487
487200
487300
487400
487900

511
5113

63
631
6311
6311

638
6381
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остали непоменути расходи
*остали непоменути расходи
*расходи по основу прекњижавања и поврата пореза
*расходи по основу пореза на имовину
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.3.Расходи по судским рјешењима
Расходи по судским рјешењима - ИЗ КРЕДИТА 2017.
Расходи по судским рјешењима
УКУПНО
Расходи по судским рјешењима
1.4.Трансфери између различитих јединица власти
Трансфери ентитету
Трансфери јединицама локалне самоуправе
Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања
Трансфери између различитих јединица власти - фонд солидарности РС
УКУПНО
Трансфери
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3+1.4.+1.5.)
2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за непроизведену сталну имовину
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину
3.Остали издаци
3.1.Издаци по основу пореза на додату вриједност
Издаци по основу пореза на додату вриједност
Издаци по основу ПДВ по Пројекту Систем водоснабдијевања Требиња
УКУПНО
Издаци по основу пореза на додату вриједност
3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти - боловање
УКУПНО
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
УКУПНО
Остали издаци
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)

Број: 6 - Страна:
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82.000
20.000
12.000
50.000
104.000

212.860
7.140
220.000

2.000
4.000
4.000
5.000
15.000
5.266.000

5.000
5.000
5.000

78.800
390.000
468.800
94.000
94.000
562.800
5.833.800

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

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

425.000
425.000
425.000

Датум: 26.07.2018. год.
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2.Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату дугова
издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи
УКУПНО
Издаци за отплату дугова

1.436.000

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

1.861.000

1.436.000

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

511
5113

1. Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи за материјал за посебне намјене -униформе за ком. пол.
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи
2.Издаци за непроизведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за непроизведену сталну имовину

13.000

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

15.000

3.000
3.000
2.000
5.000

13.000
2.000
2.000

Назив потрошачке јединице: Територијална ватрогасна јединица
Број потрошачке јединице: 0107125
411
412
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

511
511300
511400

1.Текући расходи
1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга
расходи за режијски материјал
расходи за материјал за посебне намјене
расходи за текуће одржавање
расходи по основу утрошка горива
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи
2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
издаци за инвестиционо одржавање опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

23.000
1.000
5.800
5.500
1.000
8.000
8.000
52.300
52.300
33.000
25.000
58.000
110.300

Датум: 26.07.2018. год.
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Економ.
код

Опис

1

411
411100
411200
411300
411400

412
412100
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412800
412900

415
415200

416
416100
416300

511
511100
511200
511300
511700

516
516100

2
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II
Буџетски корисници
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
расходи за бруто плате
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)
расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
УКУПНО
Расходи за лична примања
1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу закупа
расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга
расходи за режијски материјал
расходи за материјал за посебне намјене
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
расходи за услуге одржавања јавних површина
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.3.Грантови
грантови у земљи
УКУПНО
Грантови у земљи
1.4.Дознаке на име социјалне заштите
Дознаке грађанима
Дознаке грађанима
УКУПНО
Дознаке на име социјалне заштите
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
издаци за набавку постројења и опреме
издаци за нематеријалну произведену имовину
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
2.2.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
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18

Ребаланс
Буџета
2018.
3

2.745.871
548.710
41.270
33.940
3.369.791

13.553
323.804
61.496
100.450
57.565
41.170
159.225
2.048
326.425
1.085.736

8.139
8.139

1.236.400
408.000
1.644.400
6.108.066

5.000
60.500
122.303
2.644
190.447

23.200

Датум: 26.07.2018. год.
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УКУПНО
Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)
631
631100

638
638100

3. Издаци по основу пореза на додату вриједност
издаци по основу пореза на додату вриједност
УКУПНО
Издаци по основу пореза на додату вриједност
4. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти – боловање
УКУПНО
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ II (1+2+3+4)

Број: 6 - Страна:
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23.200
213.647

43.000
43.000

69.787
69.787
6.434.500

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II
Буџетски корисници
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА
Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад
Број потрошачке јединице: 0107300
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411100
расходи за бруто плате
411200
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
411300
расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)
411400
расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
412200
412300
412500
412600
412700
412900

416
416100
416300

511
511300

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга
расходи за режијски материјал
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.3. Дознаке на име социјалне заштите
*облици социјалне заштите
*облици социјалне заштите
УКУПНО
Дознаке на име социјалне заштите
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме

495.100
77.300
5.300
14.400
592.100

17.000
5.000
3.000
4.000
10.000
16.700
55.700

1.156.400
488.000
1.644.400
2.292.200

2.000

Датум: 26.07.2018. год.
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УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
516
516100

638
6381

2.2.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
УКУПНО
Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)
3.Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство и боловање
УКУПНО
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)

Назив потрошачке јединице: Дјечији вртић "Наша радост"
Број потрошачке јединице: 0107400
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411100
расходи за бруто плате
411200
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
411300
расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)
411400
расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

511
511100
511300

638
638100

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга
расходи за режијски материјал
расходи за материјал за посебне намјене
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
3. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство
УКУПНО
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти

Број: 6 - Страна:
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2.000

1.000
1.000
3.000

6.200
6.200
2.301.400

856.600
161.980
13.420
6.000
1.038.000

40.300
9.500
58.700
18.800
4.100
14.000
20.972
166.372
1.204.372

5.000
16.500
21.500

30.200
30.200

Датум: 26.07.2018. год.
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УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)
Назив потрошачке јединице: Гимназија "Јован Дучић"
Број потрошачке јединице: 0815084
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411200
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

415
415200

511
511200
511300

1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга
расходи за режијски материјал
расходи за материјал за посебне намјене
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.3. Грантови
Грантови у земљи - награде ученицима
УКУПНО
Грантови
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2+1.3.)
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1.256.072

4.000
4.000

25.700
5.000
2.500
2.500
1.500
6.300
5.500
49.000

1.500
1.500
54.500

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

13.000
6.000

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

73.500

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
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

Број: 6 - Страна:

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

19.000

4.100
4.100

31.600
5.060
1.250
2.465
3.100
4.075
1.450

Датум: 26.07.2018. год.
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УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
415
415200

511
511200
511300

1.3. Грантови
Грантови у земљи - награде ученицима
УКУПНО
Грантови
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)

415
4152

511
511200
511300
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49.000

1.200
1.200
54.300

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

21.500
4.000

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

79.800

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
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

Број: 6 - Страна:

1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга
расходи за режијски материјал
расходи за материјал за посебне намјене
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.3. Грантови у земљи
грантови у земљи - награде ученицима
УКУПНО
Грантови
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)

25.500

4.000
4.000

29.400
6.000
4.800
4.000
3.500
8.900
4.100
60.700

1.000
1.000
65.700

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

10.000

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

75.700

5.000
5.000

Датум: 26.07.2018. год.
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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
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
412200
412300
412600
412700
412900

511
511300

1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга
расходи за режијски материјал
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

Назив потрошачке јединице: Народна библиотека
Број потрошачке јединице: 0818028
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411200
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
412200
412300
412500
412600
412700
412900

511
511300
511700

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

Број: 6 - Страна:
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200
200

10.600
600
300
300
200
12.000
12.200

5.000
5.000
17.200

1.000
1.000

13.604
2.000
2.000
2.800
1.500
12.960
34.864
35.864

3.000
2.644

Датум: 26.07.2018. год.
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Издаци за произведену сталну имовину
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)
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
411200
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

511
511200
511300

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга
расходи за режијски материјал
расходи за материјал за посебне намјене
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)
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5.644
41.508

8.000
1.500
9.500

22.500
2.700
1.000
5.000
4.500
15.000
9.500
60.200
69.700

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

6.000
14.000

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)

89.700

Назив потрошачке јединице: Центар за информисање и образовање
Број потрошачке јединице: 0107500
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411100
расходи за бруто плате
411200
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
411300
расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)
411400
расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
412200
412300
412500
412600
412700
412900

Број: 6 - Страна:

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

20.000

419.701
88.000
3.300
3.400
514.401

27.000
7.000
1.000
2.000
35.000
50.000

Датум: 26.07.2018. год.

511
511300

631
631100

638
6381

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

122.000

УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)

636.401

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1. Издаци за произведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
3.1. Издаци по основу пореза на додату вриједност
Издаци по основу пореза на додату вриједност
УКУПНО
Издаци по основу пореза на додату вриједност

511200
511300

15.000
15.000

16.000
16.000

3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти - боловање

Назив потрошачке јединице: Требињеспорт
Број потрошачке јединице: 0107930
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411100
расходи за бруто плате
411200
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
411400
расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
УКУПНО
Расходи за лична примања

511
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УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга

УКУПНО
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)

412
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

Број: 6 - Страна:

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга
расходи за режијски материјал
расходи за материјал за посебне намјене
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину

5.000
5.000
672.401

174.500
50.000
3.000
227.500

40.000
6.000
2.000
9.000
3.000
4.000
25.200
89.200
316.700

15.000
8.000
23.000
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2.2. Издаци за залихе робе
Издаци за залихе робе
УКУПНО
Издаци за залихе робе
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)
3.1. Издаци по основу пореза на додату вриједност
Издаци по основу пореза на додату вриједност
УКУПНО
Издаци по основу ПДВ-а

511300

638
6381

15.000
15.000
38.000

13.000
13.000

Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти - боловање

4.800

УКУПНО
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти

4.800

Назив потрошачке јединице: Туристичка организација Града Требиња
Број потрошачке јединице: 0107920
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411100
расходи за бруто плате
411200
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
411300
расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)
411400
расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
УКУПНО
Расходи за лична примања

511

26

3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)

412
412100
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

Број: 6 - Страна:

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу закупа
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга
расходи за режијски материјал
расходи за материјал за посебне намјене
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)
2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину

372.500

154.870
26.710
3.550
1.640
186.770

9.000
10.000
2.500
12.000
2.500
8.000
40.000
59.190
143.190
329.960

8.950
8.950

3. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти - боловање

7.587

УКУПНО
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти

7.587

Датум: 26.07.2018. год.
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УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)
Назив потрошачке јединице: Дом младих
Број потрошачке јединице: 0107510
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411100
расходи за бруто плате
411200
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
411300
расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900

415
415200

511
511300

516100

631
631100

638
6381

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга
расходи за режијски материјал
расходи за материјал за посебне намјене
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
1.3.Грантови
текући грантови
УКУПНО
Грантови
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)
2.1.Издаци за нефинансијску имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину
2.2.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара
УКУПНО
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)
3.1. Издаци по основу пореза на додату вриједност
Издаци по основу пореза на додату вриједност
УКУПНО
Издаци по основу ПДВ-а

Број: 6 - Страна:
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346.497

217.000
47.500
700
265.200

15.100
1.700
500
1.800
700
8.150
36.600
64.550

4.439
4.439
334.189

9.300
9.300

7.200
7.200
16.500

9.000
9.000

3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти - боловање

4.000

УКУПНО
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти

4.000

Датум: 26.07.2018. год.
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УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)
Назив потрошачке јединице: Агенција за развој малих и средњих предузећа
Број потрошачке јединице: 0107910
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411100
расходи за бруто плате
411200
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
411400
расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
412100
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412800
412900

511
511300

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
расходи по основу закупа
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга
расходи за режијски материјал
расходи за материјал за посебне намјене
расходи за текуће одржавање
расходи по основу путовања и смјештаја
расходи за стручне услуге
расходи за услуге одржавања јавних површина
остали непоменути расходи
УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)
2.Издаци за нефинансијску имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за нефинансијску имовину

УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)
Назив потрошачке јединице: Културни центар
Број потрошачке јединице: 0107520
411
1.Текући расходи
1.1.Расходи за лична примања
411100
расходи за бруто плате
411200
бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
411300
расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)
411400
расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
УКУПНО
Расходи за лична примања
412
1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга
412100
расходи по основу закупа
412200
расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга
412300
расходи за режијски материјал
412400
расходи за материјал за посебне намјене
412500
расходи за текуће одржавање
412600
расходи по основу путовања и смјештаја
412700
расходи за стручне услуге
412900
остали непоменути расходи
УКУПНО

Број: 6 - Страна:
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363.689

161.000
28.000
2.000
191.000

1.053
6.000
2.436
11.700
500
2.670
2.640
2.048
35.753
64.800
255.800

5.553
5.553
261.353

259.100
54.420
15.000
3.500
332.020
3.500
35.000
6.000
6.000
5.000
1.000
9.360
48.300
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Расходи по основу кориштења роба и услуга
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.)
511
511300

631
631100

638
6381

2.Издаци за нефинансијску имовину
2.1.Издаци за произведену сталну имовину
издаци за набавку постројења и опреме
УКУПНО
Издаци за набавку постројења и опреме
3.1. Издаци по основу пореза на додату вриједност
Издаци по основу пореза на додату вриједност
УКУПНО
Издаци по основу ПДВ-а

Број: 6 - Страна:
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114.160
446.180

20.000
20.000

5.000
5.000

3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти - боловање

УКУПНО
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)

12.000
12.000
483.180

Оперативна јединица I ГРАДСКА УПРАВА
Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ
Буџетска резерва

22.515.500
6.434.500
30.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

28.980.000

Датум: 26.07.2018. год.
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Број: 6 - Страна:
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РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2018 - ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА
начин финансирања
буџет
екон.
код

5113

5113

5112
5113

5114
5161

5113

5111
5113
4152
4152

5131

концесионе
накнаде

ОПИС
1
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1 - Градска управа
Стручна служба Градоначелника
издаци за набавку опреме
4.000
4.000
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА:
Стручна служба Скупштине Града
издаци за набавку опреме ( канц намјештаја, рачунар опреме, остала канц
опрема и инвентар)
5.000
5.000
УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ:
Одјељење за општу управу
издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката (објекти МЗ)
80.000
издаци за набавку постројења и опреме
216.000
опрема за гријање и хлађење
15.000
компјутери и намјештај
25.000
видео надзор града - фаза 2
100.000
аутомобили
70.000
остала опрема
6.000
издаци за инвестиционо одржавање опреме
5.000
издаци за залихе робе, ситног инвентара и сл.
13.000
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ:
314.000
Одјељење за друштвене дјелатности
издаци за набавку опреме
4.000
4.000
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ:
Одјељење за привреду
издаци за изградњу и прибављање објеката
7.000
издаци за набавку постројења и опреме
3.000
капитални грант Аграрни фонд
105.000
капитални грант ЈП Радник
30.000
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ:
145.000
Одјељење за просторно уређење
Издаци за прибављање земљишта
Издаци за прибављање земљишта

2

водне
накнаде

КРЕДИТ

3

4

Властита
средства
буџетских
корисника
5

укупно
6

4.000
4.000

5.000
5.000

80.000
216.000
15.000
25.000
100.000
70.000
6.000
5.000
13.000
314.000
4.000
4.000
7.000
3.000
105.000
30.000
145.000

125.000

125.000

Датум: 26.07.2018. год.
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УКУПНО 5131:
Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
Зграда за избјегла и расељена лица "БХ-6"
Ватрогасни дом
Саобраћајница С-1
Изградња објеката и инфраструктуре - учешће
Улица Нова
Зграда на Тргу Слободе
Наводњавање Требињског поља
Расвјета код Манга у Горици
Учешће Града у изградњи вртића Србија
Фекална канализација у улици Републике Српске
Водоснабдијевање насеља Драженска гора
Изградња пута од раскрснице са магистралним путем М-6 до гробља у
Бањевцима
Плато код Опште Болнице
Паркинг за Конзулат Републике Србије
Израда бетонског платоа испред канцеларија "Поште Српске" у Горици
УКУПНО 5111:
Издаци за реконструкција и инвест. одрж. путева
Поплочавање Старог града
Јавна расвјета
Санација П.Ц Тини
Атлетска стаза
Изградња паркинга код Града Сунца
Оборинска одводња у Старом Граду
Градски парк
Изградња инфраструктуре градским мз - локолна путна инфраструктура по
Одлуци Владе РС
Културни центар
Санација објекта Средњошколског центра - од чега по Одлуци Владе РС
160.000 КМ
Спортски терен Мокри Долови
Оборинска одводња у Хрупјелима
Оборинска одводња у насељу Tодорићи 2
УКУПНО 5112:
Издаци за осталу нематеријалну, произвдену имовину
Урбанистички план Требиње
Пројекат изградње улица Нова

Број: 6 - Страна:
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125.000
25.000
370.000
41.630

276.500
158.370
264.500

230.000

25.000
370.000
396.500
200.000
414.500
200.000
787.200
7.000
120.000
21.600
409.000

450.000

425.800
3.000
7.000
3.600
3.390.200

120.000
100.000

200.000
787.200
2.000
120.000
21.600

425.800
3.000
7.000
3.600
2.006.830

50.000

5.000

179.000

878.370
200.000

125.000

55.000

211.000

200.000
317.000
340.000
302.000
280.000
7.000
211.000

300.000
17.000

300.000
17.000

444.000
11.400

444.000
11.400
7.000
3.600
2.440.000

317.000
340.000
302.000
280.000
7.000

1.942.400
6.000
7.000

7.000
3.600
497.600

6.000
7.000

Датум: 26.07.2018. год.
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Докази за еколошку (Алексина Међа-западна обилазница)
7.000
Пројекат дјечијег игралишта -Тини
6.000
Пројектна документација зграде за младе брачне парове
40.000
Пројекат изградње јавне расвјете (магистрал.пут М-6)
Идејно рјешење за поплочање пјешачких зона
4.000
Израда идејног урбанистичко-архитектонског рјешења Духовног центра у
Мркоњићима
12.000
Пројекат оборинске одводње Хрупјела-Подкула
5.900
Пројекат лифта за лица са инвалидитетом у објекту Факултета за призводњу и
менаџмент
1.000
Пројекат саобраћајнице Тодорићи 3
5.900
Ревизија пројекта кружног тока Билећа-Требиње-Никшић
3.500
Ревизија пројекта рекон.раскрснице између улица Вука Мићуновића и Влатка
Вуковића
3.500
Ревизија главног пројекта улице С-2
4.100
Пројекат поплочавања Старог града - источни дио
5.000
Израда техничке документације за раскрсницу у Дражин долу
5.400
Израда техничке документације за раскрсницу у Бањевцима
5.400
УКУПНО 5117:
121.700
Издаци за набавку опреме
3.000
УКУПНО 5113:
3.000
Капитални грантови јавним нефинансијским субјектима
капитални грант за водовод Врпоље Љубомир
20.000
капитални грант за Удружењу Клобук
16.000
капитални грант за Удружење за водоснабдјевање и обнову села Туље
5.000
ЈУ ОШ " Јова Јовановић Змај"
25.000
Општа Болница (енергетска ефикасност)-учешће
283.000
Удружење Херцеговац
4.000
капитални грант ЈУ Дом здравља
80.000
УКУПНО 4152:
413.000
20.000
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:
4.486.930
1.395.970
Одјељење за стамбено комуналне послове
Азил за псе и камени мост
55.000
Издаци за набавку комуналне опреме
140.000
Компјутерска опрема и намјештај
4.000
Кућни бројеви
10.000
Лежећи полицајци
10.000
Паркомати
20.000
Знакови
6.000
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5.000

7.000
6.000
40.000
5.000
4.000
12.000
5.900
1.000
5.900
3.500

5.000

450.000

185.000

3.500
4.100
5.000
5.400
5.400
126.700
3.000
3.000
20.000
16.000
5.000
25.000
283.000
4.000
80.000
433.000
6.517.900
55.000
140.000
4.000
10.000
10.000
20.000
6.000
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Комунална опрема ( клупе и контејнери)
62.200
Машина за хоризонтално исцртавање
27.800
Издаци за прибављање осталих природних добара
30.000
Издаци по основу улагања у развој
20.000
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБ. КОМ. ПОСЛОВЕ:
245.000
Одјељење за борачко инвлидску заштиту
издаци за набавку опреме
2.000
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ:
2.000
Одјељење за финансије
издаци за набавку опреме
5.000
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ:
5.000
Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције
издаци за набавку опреме
2.000
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСП. И ПОСЛОВЕ КОМУН. ПОЛИЦИЈЕ:
2.000
Територијална ватрогасна јединица
издаци за набавку опреме
33.000
издаци за инвестиц. одржавање опреме
25.000
УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА:
58.000
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА

5.270.930

2.000
2.000
5.000
5.000
2.000
2.000
33.000
25.000
58.000
450.000

185.000

7.301.900

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 2

5113
5161

5111
5113

5112
5113

5112
5113

Буџетски корисници
Центар за социјални рад
издаци за набавку опреме (рачунар опрема)
2.000
Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара
1.000
УКУПНО:
3.000
Дјечији вртић "Наша радост"
Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (проширење објекат
Брегови)
издаци за набавку опреме ( намјештај, клима, тв опрема)
Укупно:
Гимназија Јован Дучић
издаци за реконструкцију зграде (мокри чворови)
10.000
издаци за набавку опреме ( књиге, опрема за образовање)
Укупно:
10.000
Техничка школа
издаци за реконструкцију - (поправка крова и учионице)
20.000
издаци за набавку опреме (рачунари, књиге, опрема за образовање)
Укупно:
20.000

1.395.970

62.200
27.800
30.000
20.000
245.000

2.000
1.000
3.000

5.000
16.500
21.500

5.000
16.500
21.500

3.000
6.000
9.000

13.000
6.000
19.000

1.500
4.000
5.500

21.500
4.000
25.500

Датум: 26.07.2018. год.
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издаци за реконструкцију (фасада и мокри чворови)
издаци за набавку опреме (књиге, опрема за образовање)

издаци за набавку опреме - инструменти

издаци за набавку опреме (књиге, канцел. намјештај)
издаци за нематеријалну произведену имовину
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Центар средњих школа
5.000
5.000
5.000

Укупно:
5.000
Средња музичка школа
5.000
Укупно:
5.000
Народна библиотека
2.000

Укупно:
2.000
Музеј Херцеговине
издаци за реконструкцију (музејска продавница и сувенирница)
6.000
издаци за набавку опреме (сто, књиге,музејски експонати, остала опрема)
10.000
Укупно:
16.000
Центар за информисање и образовање
издаци за набавку опреме ( намјештај, рачунар опрема и опрема за радио)
15.000
Укупно:
15.000
Требињеспорт
издаци за реконструкцију
15.000
издаци за набавку опреме (опрема за теретану)
8.000
издаци за залихе робе за бифе
Укупно:
23.000
Туристичка организација Града Требиња
издаци за набавку опреме - рачунар опрема
Укупно:
Дом младих
набавка опреме - рачун. опрема, спортска опрема за фитнес
издаци за залихе робе за бифе
Укупно:
Агенција за развој малих и средњих предузећа
издаци за набавку опреме (рачунарска опрема, клима)
1.053
Укупно:
1.053
Културни центар
издаци за набавку опреме за позориште, галерију и тв студио
20.000
Укупно:
20.000
УКУПНО КОРИСНИЦИ - ОЈ 2
120.053
УКУПНО Оперативна јед. 1 + Оперативна јед. 2
5.390.983
1.395.970

5.000
5.000
10.000
5.000
5.000

1.000
2.644
3.644

3.000
2.644
5.644

4.000
4.000

6.000
14.000
20.000
15.000
15.000

450.000

185.000

15.000
15.000

15.000
8.000
15.000
38.000

8.950
8.950

8.950
8.950

9.300
7.200
16.500

9.300
7.200
16.500

4.500
4.500

5.553
5.553

93.594
93.594

20.000
20.000
213.647
7.515.547
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На основу члана 36. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17),
а у складу са чланом 33. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Скупштина
Града Требиња на сједници одржаној дана 25.07.2018.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2018. годину
I
У Одлуци о извршењу Буџета Града Требиња за 2018.
годину („Службени гласник Града Требиња“, број 15/17) у
тачки II подтачка 2. мијења се и гласи:
„Средства буџета у укупном износу од 28.980.000 КМ
распоређују се на текуће расходе од 19.875.866 КМ,
трансфери између и унутар јединица власти 15.000 КМ,
издатке за нефинансијску имовину 6.947.547 КМ, на
издатке за отплату дугова 1.436.000 КМ, остале издатке
675.587 КМ и буџетску резерву 30.000 КМ.“
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-228/18
Датум:25.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

_______________________________________________________________

На основу члана 10, члана 36. став 2. тачка 21. и 22. и
члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана
62. Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13 и 8/17),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана
25.07.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о врсти, критеријумима и поступку
додјеле јавних признања Града Требиња
I
У Одлуци о врсти, критеријумима и поступку додјеле
јавних признања Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња“, број 15/17) тачка IX подтачка 4. и 5.
мијењају се и гласе:
„4) Јавна признања из тачака IV, V и VI додјељују се 13.
новембра – Дан ослобођења Требиња, док се признање под
тачком VIII додјељује поводом прославе школске славе Светог Саве.
5) Јавни позив за подношење приједлога за додјелу
признања из чланова IV, V и VI објављују се најкасније до
01. октобра текуће године за претходну годину и остаје
отворен 15 дана.“
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II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-231/18
Датум:25.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

_______________________________________________________________

На основу члана 2. Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у БиХ („Службени гласник БиХ“,
број 6/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 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 25.07.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о допунама Одлуке о безбједности саобраћаја
на подручју града Требиња
Члан 1.
У Одлуци о безбједности саобраћаја на подручју града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 7/13,
9/13, 9/14, 4/15, 3/16, 6/17, 12/17, 14/17 и 5/18), у члану 8.
став 1. у алинеји 3. иза зареза се додају ријечи:
„осим туристичког возића.“, а у алинеји 21. умјесто
интерпункцијског знака тачка, ставља се зарез и додају
ријечи: „и туристички возић“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивљња у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-237/18
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:25.07.2018. године
Драгослав Бањак,с.р.
________________________________________________
На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу,
(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15
и 3/16), члана 17. и 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
25.07.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању Нацрта измјене и допуне дијела
Регулационог плана „Источна обилазница“
I
Утврђује се Нацрт измјене и допуне дијела Регулационог
плана „Источна обилазница“ (у даљем тексту: План).
II
Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који
је њен саставни дио.
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III
Нацрт Плана се ставља на јавни увид од 06.08. до
07.09.2018. године.
IV
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта Плана на
јавни увид, јавност и власници непокретности ће се
обавијестити огласом који ће бити објављен у најмање два
средства јавног информисања, најмање два пута с тим да
ће прва обавијест бити објављена 8 дана прије почетка
јавног увида, а друга 15 дана од почетка излагања нацрта
на јавни увид.
V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
након
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-238/18
Датум:25.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

_______________________________________________________________

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
25.07.2018. године, донијела је
О Д Л У К У
о начину финансирања изградње зграде
на Тргу слободе (градска тржница)
I
Овом одлуком утврђује се начин финансирања изградње
зграде на Тргу слободе (градска тржница) у Требињу.
II
Финансирање изградње наведене у тачки I ове одлуке
вршиће се у 2018. и 2019. години и то на начин:
- у 2018. години ће се финансирати у износу од
200.000,00 КМ,
- у 2019. години ће се финансирати у износу од
500.000,00 КМ.
III
Уговор о изградњи закључиће се са најповољнијим
понуђачем, након проведене процедуре, према Закону о
јавним набавкама.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-239/18
Датум:25.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

_______________________________________________________________

На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15
и 3/16), члана 17. и 36. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17 ),
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Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
25.07.2018. године, донијела је
О Д Л У К У
о приступању измјени и допуни
Регулационог плана „Засад поље“
I
Приступа се измјени и допуни Регулационог плана „Засад
поље“ (у даљем тексту: План).
II
Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који
је њен саставни дио.
III
Границе подручја на које се односи измјена и допуна
Плана су:
Са истока: од моста Браниоцима Требиња, улицом Војводе
Степе Степановића до укрштања са улицом Краља Петра
Првог Ослободиоца;
Са сјевера: улицом Вожда Карађорђа, новопланираном
улицом западно од Средњошколског центра, те дијеловима
насеља Засад и Мостаћи који гравитирају Војвођанској
улици, до споја новопланиране примарне градске
саобраћајнице са магистралним путем М 6, те дијелом
магистралног пута М 6;
Са југа: цијелом дужином канала за наводњавање, затим
правцем пружања „Бресквењака“ обухватајући хелиодром,
те десном обалом ријеке Требишњице до моста
Браниоцима Требиња.
IV
Површина обухвата Плана је cca 120 ha.
V
План се доноси за временски период од 10 година.
VI
Смjернице за израду Плана:
Носилац израде Плана је дужан да се приликом израде
Плана руководи свим важећим законским прописима и
програмским задатком.
VII
Рок израде Плана је шест мјесеци од дана доношења ове
Одлуке.
VIII
План се састоји од текстуалног и графичког дијела:
Текстуални дио Регулационог плана по дијеловима
простора, односно цјелинама и потцјелинама садржи
сљедеће урбанистичке стандарде за грађење и уређење
простора:
- намјена површина,
- подјела простора на просторне цјелине и подцјелине са
објашњењем свих битних критеријума за подјелу по
зонама и критеријума за подјелу,
- избор врста, односно типова регулационих и
нивелационих рјешења,
- одређивање грађевинских линија,
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-

приједлог
за
измјену,
односно
побољшање
парцелације или препарцелације према власништву
над земљиштем,
- одређивање граничних параметара за кориштење,
односно
рационално
кориштење
земљишта
(коефицијент изграђености и коефицијент заузетости,
спратност објеката и друго), одређивање дијела
насљеђених фондова за замјену, доградњу, надоградњу
и друго са образложењем,
- обезбјеђење
јавног
и
општег
интереса
у
функционисању простора: саобраћајних површина,
зелених и рекреативних површина, објекти пејзажне
архитектуре, простора за развој привреде и услуга, за
развој објеката непривреде односно јавних служби и
друго,
- услови за опремање свим врстама техничке и
комуналне инфраструктуре са условима прикључења у
мјери довољној да буду основ за издавање локацијских
услова,
- формирање урбанистичко-техничких услова за
изградњу, доградњу или надоградњу објеката према
типовима парцелације, регулације и параметара за
кориштење земљишта,
- услови за заштиту, очување, уређење и активирање
природних ресурса,
- природни услови за грађење (рељеф, хидрографија,
геологија, хидрогеологија, инжињерска геологија,
сеизмичност, клима и друго),
- услови за очување, заштиту и презентацију насљеђа
културе, природе и заштиту животне средине,
- услови за заштиту људи и добара у случају
елементарних непогода, ратних катастрофа и
технолошких акцидената,
- мјере енергетске ефикасности,
- услови за уклањање баријера за кретање лица са
умањеним тјелесним способностима,
- одређивање зона, дијелова зона, групе локација или
појединачних линија за које је потребно радити
урбанистички пројекат, односно расписати конкурс за
израду тог пројекта,
- економска валоризација плана и
- друго што проистиче из карактера задатог подручја,
односно његове изграђености.
Графички дио Регулационог плана чине све карте стања и
карте планираног рјешења прописане Правилником из
члана 27. став 5. тачка а) Закона.
IX
1) Носилац израде Плана ће носиоцу припреме Плана
предати овјерен преднацрт Плана. Носилац припреме
Плана ће размотрити преднацрт на стручној расправи.
2) Носилац израде Плана ће размотрити примједбе,
мишљење и сугестије на преднацрт и прихваћена
рјешења ће уградити у нацрт Плана.
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3) Скупштина Града Требиња на приједог носиоца
припреме Плана утврдиће нацрт Плана, мјесто,
вријеме и начин излагања нацрта Плана на јавни увид.
4) Јавни увид ће трајати 30 дана. О мјесту, времену и
начину излагања нацрта Плана јавност и власници
непокретности на подручју за које се доноси План ће
се обавијестити огласом.
5) Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у просторијама
Одјељења за просторно уређење, Центра за дозволе,
МЗ и просторијама носиоца израде Плана.
6) Носилац израде Плана ће размотрити све примједбе,
приједлоге и мишљења достављена у току јавног увида
и о њима заузети и образложити свој став и тај став у
писменој форми доставити носиоцу припреме Плана и
лицима која су доставила своје приједлоге, примједбе
и мишљења.
7) Став носиоца израде Плана према примједбама,
приједлозима и мишљенима разматра се на јавној
расправи у року од 30 дана од дана затварања јавног
увида. Позив за јавну расправу ће се јавно објавити у
најмање једном дневном листу доступном на
територији РС. Уколико би се приједлог Плана на
основу прихваћених приједлога, примједаба и
мишљења достављених у току јавног увида, значајно
разликовао од нацрта документа, носилац припреме ће
поново организовати јавни увид који се може
спроводити највише два пута.
X
1) Носилац припреме Плана по одржаној јавној расправи
утврдиће приједлог Плана у складу са закључцима са
расправе, најдуже у року од 30 дана.
2) Скупштина Града Требиња дужна је да одлучи о
приједлогу Плана у року од 60 дана од дана
утврђивања приједлога.
XI
Средства потребна за покривање материјалних трошкова
за израду Плана обезбиједиће Град Требиње.
XII
Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно
уређење, а носилац израде Плана ће бити изабран у складу
са Законом.
XIII
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-240/18
Датум:25.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

_______________________________________________________________

На основу члана 3. став 1. тачка 3. Закона о превозу у
друмском саобраћају Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 47/17), члана 67. став 3.
Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број

Датум: 26.07.2018. год.
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63/11), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), тачке XVII Одлуке о начину, организацији и
условима за вршење јавног превоза лица и ствари на
подручју града Требиња („Службени гласник Града
Требиња“, број 4/18) и члана 36. став 2. 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 25.07.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о обављању посебног превоза туристичким возићем
на подручју града Требиња
I
У циљу унапређења туристичке понуде на подручју града
Требиња организује се посебан вид превоза туристичким
возићем.
II
Туристички возић саобраћаће по сљедећој траси:
Почетак трасе је са паркинга код Дучићеве чесме, потом
Његошевом улицом, Преображенском преко моста,
лијевом улицом Обала Луке Вукаловића до хотела
„Леотар“ гдје би се полукружно окренуо код споменика
Луки Вукаловићу и наставио кретање улицом Обале Луке
Вукаловића до мостића на Растоцима, затим обалом уз
Ћатовића крак пролазећи испод надвожњака „обилазнице“
гдје би се полукружно окренуо на првој раскрсници иза
надвожњака, затим би се враћао обалом уз Ћатовића крак,
преко мостића на Растоцима, улицом Обале Луке
Вукаловића, затим би скретао лијево на мост улицом
Преображенском, затим улицом Доситејевом до мјеста
полазишта.
III
1) Туристички возић састоји се од вучног дијела и двије
полуотворене приколице, капацитета 30 мјеста.
Дужина вучног дијела је 3,2 m, ширина 1,6 m,
приколице су истих димензија. Воз ће се кретати
брзином 25 km/h због панорамног разгледања града.
2) Додјела трасе уговара се за период трајања туристичке
сезоне тј. за период од петнаестог априла до
петнаестог октобра, сваким радним даном двократно у
периоду од 7-14 часова и од 18-23 часова.
IV
Превоз туристичким возићем обавезно је организовати на
начин да се осигура безбједност саобраћаја поштујући
важеће Законе и подзаконске акте као и Одлуке
Скупштине Града Требиња које регулишу питање
саобраћаја.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:09-013-241/18
Датум:25.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

_______________________________________________________________
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На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17)
и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13 и 8/17),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана
25.07.2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Извјештај о остваривању Програма рада
Скупштине за период април-јун 2018. године.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-230/18
Датум:25.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

_______________________________________________________________

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17)
и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13 и 8/17),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана
25.07.2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о извршеној интерној контроли
Јавне установе „Центар за информисање и
образовање“ Требиње.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-232/18
Датум:25.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

_______________________________________________________________

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17)
и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13 и 8/17),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана
25.07.2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Извјештај о извршеној интерној контроли
Јавне установе „Туристичка организација Града
Требиња“ Требиње.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-233/18
Датум:25.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

_______________________________________________________________

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17)
и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња

Датум: 26.07.2018. год.
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(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13 и 8/17),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана
25.07.2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

2.

Број: 6 - Страна:

39

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

Број:09-013-236/18
Датум:25.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

_______________________________________________________________

1.
2.

Прихвата се Извјештај о извршеној интерној контроли
Јавне установе „Дом младих“ Требиње.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-234/18
Датум:25.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

_______________________________________________________________

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17)
и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13 и 8/17),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана
25.07.2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1.
2.

Прихвата се Извјештај о извршеној интерној контроли
Јавне установе „Културни центар“ Требиње.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:09-013-235/18
Датум:25.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

_______________________________________________________________

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17)
и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13 и 8/17),
Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана
25.07.2018. године, донијела је

На основу члана 32. став 8. Закона о концесијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 59/13 и
16/18), члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
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
25.07.2018. године, донијела је
ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА
ОД КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Oвим Планом усваја се кориштење средства од концесионе
накнаде која представљају приход планиран Ребалансом
Буџета Града Требиња у 2018. години.
II
Од концесионе накнаде у Ребалансу Буџета Града Требиња
у 2018. години планиран је приход у износу од 3.295.970
КМ.
III
Наведена средства су планирана на ставци „Концесионе
накнаде за кориштење природних добара“ - економски код:
722468
722491
722492
911400

ЗАКЉУЧАК
1.

Прихвата се Извјештај о извршеној интерној контроли
Јавне установе за предшколско васпитање и
образовање дјеце „Наша радост“ Требиње.

ОПИС

Накнада за кориштење природних ресурса за
елек.енергију .............................. 1.342.680 KM,
Концесионе накнаде за кориштење природних
добара .............................................. 100.000 KM,
Концесионе накнаде за кориштење природних
добара ........................................... 1.832.290 KM,
Примици
од
наплате
датих
зајмова
............................................................. 21.000 KM.

IV
Средства прикупљена од концесионе накнаде користиће се
у складу са Планом капиталних улагања по Ребалансу
Буџета за 2018. годину за сљедећу намјену:
План концесионих накнада
Ребаланс Буџета 2018. године

I Издаци у оквиру Одјељења за просторно уређење
Капитални грант за водовод Врпоље - Љубомир
Саобраћајница С-1
Изградња објеката и инфраструктуре- учешће
Улица Нова
Водоснабдијевање насеља Драженска гора
Поплочавање Старог Града
Изградња паркинга код Града Сунца
Оборинска одводња у Старом Граду

20.000 КМ
276.500 КМ
158.370 КМ
264.500 КМ
179.000 КМ
200.000 КМ
280.000 КМ
7.000 КМ

Датум: 26.07.2018. год.
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7.000 КМ
3.600 КМ
1.395.970 КМ

УКУПНО I:
II Финансирање отплата кредита
Отплате кредита- главница
Отплате камата на кредите

1.436.000 КМ
425.000 КМ
1.861.000 КМ

УКУПНО II:
III Дознаке грађанима- стипендије
Стипендије - Одјељење за општу управу
Стипендије - Одјељење за друштвене дјелатности
УКУПНО III:

21.000 КМ
18.000 КМ
39.000 КМ

УКУПНО I+II+III

3.295.970 КМ

V
Средства ће користити Одјељење за просторно уређење,
Одјељење за друштвене дјелатности и Одјељење за општу
управу.
VI
Овим планом ставља се ван снаге План утрошка средстава
од концесионе накнаде за 2018. годину („Службени
гласник Града Требиња“, број 4/18).

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана
58. Статута Града Требињa („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 7.
Правилника о условима и критеријима за финансирање
програма развоја спорта у општини Требиње („Службени
гласник Општине Требиње“, број 4/10 и 7/10),
Градоначелник Града Требиња донио је

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

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења

Број:09-013-229/18
Датум:25.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

_______________________________________________________________

На основу члана 59. 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), а у вези
са одредбама Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за
2018. годину („Службени гласник Града Требиња“, број
15/17), Градоначелник Града Требиња донио је
ОДЛУКУ
I
Одобрава се употреба средстава Буџетске резерве у висини
од 8.000,00 КМ, тако што се иста прерасподјељују са
организационог кода 99999999 – позиције 3722 на
позицију 4152 – грант за вјерске објекте у оквиру Стручне
службе Градоначелника.
II
Ову одлуку ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-427/18
Датум:20.07.2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_______________________________________________________________

I
Средства Буџета Града Требиња планирана за
финансирање програма развоја спорта на подручју града
Требиња за 2018. годину у износу од 275.000,00 КМ,
распоређују се како слиједи:
1. Грант за спортске организације
200.000,00 КМ
2. Грант за одржавање, изградњу и
реконструкцију спортских објеката,
38.000,00 КМ
као и набавку опреме и реквизита
3. Грант за школски спорт
3.000,00 КМ
4. Грант за припреме и учешће
перспективних и врхунских
8.000,00 КМ
спортиста на међународним
такмичењима
5. Грант за усавршавање спортских
6.000,00 КМ
стручњака и спортских радника
6. Грант за обезбјеђивање услова за
спортске активности инвалидних
3.000,00 КМ
лица
7. Грант за награде за постигнуте
5.000,00 КМ
спортске резултате
8. Грант за резерву
12.000,00 КМ
II
Средства из става I тачка 1. овог Рјешења („Грант
спортским организацијама“) распоређују се како слиједи:
1. Спортско друштво „Леотар“
166.300,00 КМ
2. Клуб водених спортова „Леотар“
6.000,00 КМ
3. Атлетски клуб „Требиње“
5.000,00 КМ
4. Куглашки клуб „Требишњица“
5.000,00 КМ
5. Шаховски клуб „Леотар+“
3.000,00 КМ
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Клуб фудбала „Леостарс“
3.000,00 КМ
Стонотенис. клуб „Свети Сава“
3.000,00 КМ
Ловачко друштво „Леотар“
2.500,00 КМ
Фудбалски клуб „Викторија“
2.000,00 КМ
Тениски клуб „Тини“
2.700,00 КМ
Спелеолошко друпштво „Зелена
1.500,00 КМ
брда“
III
Планирана средства из става II овог рјешења Одјељење за
финансије ће дозначавати на жиро - рачуне спортских
организација сразмјерно извршењу Буџета.

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),
Градоначелник Града Требиња, даје

IV
Корисници средстава обавезни су Одјељењу за финансије
и Одјељењу за друштвене дјелатности достављати
кварталне извјештаје о намјенском утрошку средстава.

I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Јавној установи „Културни центар“
Требиње број: 414/18 од 20.06.2018. године.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

V
Надзор над намјенским трошењем средстава вршиће др
Митар Мрдић и Миро Гредо, службеници Градске управе
Града Требињa.
VI
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требињa“.
Број:11-66-9-3/18
Датум:13.07.2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_______________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у
вези са извршењем одредаба Одлуке о извршењу Буџета
Града Требиња за 2018. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 15/17), Градоначелник Града Требиња
донио је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на реалокацију средстава тако да се
позиција 4152 – грант за културне манифестације у оквиру
Одјељења за друштвене дјелатности умањује за 9.000,00
КМ, а увећава позиција 4129 – остали некласификовани
расходи за износ од 9.000,00 КМ у оквиру буџетског
корисника ЈУ „Дом младих“ Требиње.
II
Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-400-421/18
Датум:20.07.2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_______________________________________________________________

САГЛАСНОСТ
на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Јавној установи „Културни центар“ Требиње
број: 414/18 од 20.06.2018. године

II
Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број:11-022-49/18
Датум:05.07.2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_______________________________________________________________

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 58. тачка 6. и члана 73. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15,
3/16 и 6/17), а у вези примјене одредаба члана 21. и 22.
Породичног закона („Службени гласник Републике
Српске“, број 54/02, 41/08 и 63/14), а у провођењу
Закључка Скупштине Града, број: 09-013-204/18 од
29.06.2018.године, Градоначелник Града Требиња, донио је
У П У Т С Т В О
о начину обављања свечаног чина
вјенчања у Граду Требињу
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Упутством о начину обављања свечаног чина вјенчања у
Граду Требињу (у даљем тексту: Упутство) се прописују
обавезе, дужности и начин поступања матичара и
одборника, у вези са извршавањем свих активности прије и
у току свечаног чина закључења брака, како би биле
испоштоване одредбе члана 21. и 22. Породичног закона
(„Службени гласник Републике Српске“ , број 54/02, 41/08
и 63/14) и утврђен План ангажовања одборника
Скупштине Града Требиња за закључење брака.
Саставни дио овог Упутства је План ангажовања
одборника Скупштине Града Требиња за закључење брака
(у даљем тексту: План).
II - ОБАВЕЗЕ МАТИЧАРА И ОДБОРНИКА КОЈЕ
ПРЕТХОДЕ ЗАКЉУЧЕЊУ БРАКА

Датум: 26.07.2018. год.
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Матичари су дужни да предузимају процесне и друге
радње утврђене: законима, подзаконским актима,
закључцима Скупштине Града, који се односе на ову
област, утврђеним Планом ангажовања одборника, као
и овим Упутством.
2. Када се закључење брака обавља у службеним
просторијама
Градске
управе,
у
службеним
просторијама мјесних канцеларија, као и другим
просторима одређеим за вјенчања, матичари су дужни
да обезбједе да тај простор буде чист, уредан,
провјетрен и освијетљен како би се чин вјенчања
могао обавити несметано на свечан и достојанствен
начин.
3. Обавеза матичара је да за свечани чин вјенчања
ангажује одброника, искључиво према редослиједу
утврђеним Планом.
4. Матичар је обавезан, најмање два дана прије заказаног
термина за вјенчање успоставити контакт телефоном
са одборником, чији је ангажман утврђен Планом у
том термину, а 24 сата прије заказаног вјенчања у
сврху превазилажења, изузетних, непревиђених
околности, дужан је поново контактирати одборника
ради потврде присуства, односно ангажовања
сљедећег одборника према Плану.
5. Уколико позвани одборник није у могућности да
присуствује вјенчању, матичар је дужан позвати првог
сљедећег одборника према утврђеном редослиједу у
Плану, док се не испуне услови присутности
одборника за одржавање чина вјенчања.
6. О службеним радњама из тачака 3, 4. и 5. овог
Упутства, матичар је дужан сачинити одговарајуће
службене забиљешке,
7. Одбрници су дужни да предузимају процесне и друге
радње утврђене: законима, подзаконским актима,
закључцима Скупштине Града, који се односе на ову
област, утврђеним Планом ангажовања одборника, као
и овим Упутством.
8. Овлаштени одборници Скупштине Града дужни су да
се придржавају утврђеног Плана ангажовања
одборника Скупштине Града Требиња за закључење
бракова, који је донио Градоначелник, на начин да
благовремено испланирају своје обавезе, у односу на
обавезну присутност на мјестима и у роковима за
њихов ангажман утврђен Планом.
9. Одборници овлаштени за вјенчања су дужни
матичарима
благовремено
омогућити
контакт
телефоном, на начин да доставе актуелне бројеве
телефона и њихове евентуалне измјене.
10. Одборници су дужни да се одазову на позив матичара,
како би матичар могао поступити по утврђеним
процедурама, из тачке III овог Упутства и
обезбиједити присутност одборника за заказана
вјенчања.
11. У случају наступања неких непредвиђених околности,
која спречавају ангажман и прсутност овлаштеног
1.
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одборника, одборник је дужан да, без одлагања,
обавијести матичара о тим околностима.
12. У случајевима када се вјенчања обављају изван за то
предвиђених службених просторија – изван Дома
младих у Требињу, односно изван службених простора
Градске управе и службених просторија у мјесним
канцеларијама, матичар је дужан да упозна будуће
супружнике да сам чин закључења брака треба да се
врши несметано, свечано и достојанствено.
III - ОБАВЕЗЕ МАТИЧАРА И ОДБОРНИКА ТОКОМ
СВЕЧАНОГ ЧИНА ЗАКЉУЧЕЊА БРАКА
1.

2.

3.

4.

-

-

-

-

-

5.

Током свечаног чина – закључења брака, након
констатације матичара да су испуњени сви законски
услови, одборници су дужни да прочитају
припремљени текст, у коме су инкорпорисане одредбе
Породичног закона.
Како би биле испоштоване одредбе Породичног
закона, које се односе на закључење бракова и ради
уједначеног поступања, одборници су дужни да текст
прочитају у форми како је утврђен, без измјена.
Одборник је дужан цјелокупан такст прочитати
разговјетно и довољно гласно, на достојанствен начин,
како би биле испоштоване одредбе Породичног
закона, које се односе на свечаност чина закључења
брака.
Приликом обављања свечаног чина закључења брака,
одборници и матичари дужни су да се придржавају
општеприхваћених правила понашања, како слиједи:
Да благовремено, у договорено вријеме, а најкасније
15 минута прије почетка првог заказаног вјенчања,
буду на мјесту гдје се исто обавља;
Да се у међусобом опхођењу и комуникацији, као и
комуникацији са грађанима, приликом обављања
својих дужности, односе учтиво, стрпљиво, са
уважавањем, да покажу заинтересованост, односно, да
омогуће несметано провођење свечаног чина
закључења брака;
Да током обављања чина вјенчања не обављају
приватне разговоре, осим уколико је то неопходно
потребно и не утиче на несметано обављање послова
који су у њиховој надлежности;
Да се у извршавању послова, везаних за закључење
брака, уздржавају од употребе алкохола или других
опојних средстава;
Да се уздрже од ширења гласина, недостојне
комуникације, вербалних и физичких сукоба, као и да
учине све што је у њиховој моћи да наведено
понашање спријече, на начин да се ничим не
нарушава углед Градоначелника, Градске управе,
Скупштине Града и повјерених им овлаштења.
У обављању својих дужности, изабрани одборници
Скупштине Града појављују се са делегираним
овлашћењем, као и представници Градоналечника,
што је у складу са одредбама Породичног закона

Датум: 26.07.2018. год.
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Републике Срспке, због чега је неопходно да, у
вршењу те свечане дужности, воде рачуна о свом
личном изгледу и да поштују правила пристојног
одијевања – која важе и за матичаре – као запослена
лица Градске управе.
Неприкладном одјећом и обућом сматра се нарочито:
- Одјећа која открива стомак, доњи веш и ноге (ноге
изнад горње ивице кољена за жене);
- Одјећа која, на непримјерен начин, открива деколте,
леђа и рамена;
- Одјећа која, обзиром на своју припијеност уз тијело,
потпуно одражава његов облик;
- Одјећа очигледно намијењена обављању спортских и
рекреативних активности (тренерке, дуксеви атлетске
мајице и сл.);
- Провидна одјећа;
- Одјећа која садржи писане или сликовне знаке
(ријечи, изразе и графичке приказе), који могу
дјеловати увредљиво или довести у сумњу
непристрасност
или
политичку
неутралност
запосленог и других лица ангажованих по основу рада
у Градској управи, те изабраних одборника
Скупштине;
- Спортска обућа, кломпе, папуче;
- Обућа са превисоком и неприкладном потпетицом,
као и обућа која открива већи дио стопала.

ограничења. Заједницу представља и Милан Којовић,
предсједник Скупштине.

Ово упутство ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број: 06-372-31/18
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 10.07.2018. године
Јања Ћапин,с.р.

Број:11-053-289/18
Датум:11.07.2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Лука Петровић,
дипл.инж.маш.с.р.

_______________________________________________________________

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-27/18 од 09.07.2018. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-175, упис оснивања Заједнице
за управљање зградом, Требиње, улица Никшићки пут број
10.
Оснивачи: 7 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заступа Андијашевић
Синиша, предсједник Управног одбора, самостално и без

Број: 06-372-27/18
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 09.07.2018. године
Јања Ћапин,с.р.
_______________________________________________________________

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-31/18 од 10.07.2018. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-176, упис оснивања Заједнице
за управљање зградом, Требиње, улица Војводе Степе
Степановића 17.
Оснивачи: 9 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заступа Петковић Душан,
предсједник Управног одбора, самостално и без
ограничења. Заједницу представља и Вучуревић Гојко,
предсједник Скупштине.

_______________________________________________________________

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Одјељење за стамбено-комуналне послове Града Требиња,
Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Рјешења број:
06-372-36/18 од 10.07.2018. године, извршило је упис у
Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у
Регистарском листу број: 01-177, упис оснивања Заједнице
за управљање зградом, Требиње, улица др. Јована
Рашковића 12.
Оснивачи: 16 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру својих дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови
одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заступа Гудељ Ђорђе,
предсједник Управног одбора, самостално и без
ограничења. Заједницу представља и Неђо Бољановић,
предсједник Скупштине.
Број: 06-372-36/18
СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Датум: 10.07.2018. године
Јања Ћапин,с.р.
_____________________________________________________________

Датум: 26.07.2018. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 6 - Страна:

САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Одлука о усвајању Ребаланса буџета Града Требиња за 2018. годину,
Ребаланс буџета Града Требиња за 2018. годину,
Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета Града Требиња за 2018. годину,
Одлука о измјени Одлуке о врсти, критеријумима и поступку додјеле јавних признања
Града Требиња,
Одлука о допунама Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју града Требиња,
Одлука о утврђивању нацрта измјене и допуне дијела Регулационог плана „Источна обилазница“,
Одлука о начину финансирања изградње зграде на Тргу слободе (градска тржница),
Одлука о приступању измјени и допуни Регулационог плана „Засад поље“,
Одлука о обављању посебног превоза туристичким возићем на подручју града Требиња,
Закључак о прихватању Извјештаја о остваривању Програма рада Скупштине за период
април-јун 2018. године,
Закључак о прихватању Извјештаја о извршеној интерној контроли Јавне установе
„Центар за информисање и образовање“ Требиње,
Закључак о прихватању Извјештаја о извршеној интерној контроли Јавне установе
„Туристичка организација Града Требиња“ Требиње,
Закључак о прихватању Извјештаја о извршеној интерној контроли Јавне установе
„Дом младих“ Требиње,
Закључак о прихватању Извјештаја о извршеној интерној контроли Јавне установе
„Културни центар“ Требиње,
Закључак о прихватању Извјештаја о извршеној интерној контроли Јавне установе за
предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње,
План утрошка средстава од концесионе накнаде за 2018. годину.

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Одлука,
2. Рјешење о измјени Рјешења,
3. Закључак,
4. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста у Јавној установи „Културни центар“ Требиње број: 414/18
од 20.06.2018. године,
5. Упутство о начину обављања свечаног чина вјенчања у Граду Требињу.
ОСТАЛА АКТА
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
2. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда,
3. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.

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