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Година LIII                                Требиње, 29.12.2016. године                                             Број: 15 

 

 

На основу члана 356. став 2. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 4. став 1. 

Закона о измјенама и допунама Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 60/15), а у вези са чланом 4. став 2. Закона о 

промету непокретности („Службени лист СР БиХ“, 

број 38/78, 4/89, 29/90 и 22/91 и „Службени 

гласник Републике Српске“, број 29/94) и члана 36. 

и 72. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној 

дана 22.12.2016. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о промјени намјене некретнина које су изгубиле 

својство непокретности  

у општој употреби  
 

Члан 1. 

Утврђује се да је изгубила статус непокретности у 

општој употреби (јавно добро) некретнина 

означена као: 

- к.ч. број 782/10, Врт, врт пред кућом у 

површини од 32 м², уписана у зк. уложак број 

36 К.О. СП Горица, као јавно добро – по 

старом операту, а што одговара к.ч. броју 

1494/2, уписане у Пл. број 1479 К.О. Горица 1. 

 

Члан 2. 

У земљишним књигама Републичке управе за 

геодетске и имовинско правне послове, Подручне 

јединице Требиње, у „Б“ листу на некретнинама из 

члана 1. ове одлуке има се брисати упис јавног 

добра, те исти уписати у одговарајући земљишно 

књижни уложак исте катастарске општине, уз 

укњижбу права својине Града Требиња са дијелом 

1/1. 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-330/16 

Датум:22.12.2016. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

____________________________________________ 

 

Нa основу члана 39. Закона о локалној самоуправи  

(„Службени  гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 17. став 4. Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе  

(„Службени  гласник Републике Српске“, број 

96/05 и 98/13) и члана 36. Статута Града Требиња 

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

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

сједници одржаној дана 22.12.2016. године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У 

о висини плата функционера Града Требиња 

 

I 

Овом одлуком  утврђује се висина платa 

функционера Града Требиња. 

 

II 

Висина плате Градоначелника утврђује се на нивоу 

2,85 просјечних плата Градске управе Града 

Требиња из претходне године увећана за 20%. 

 

III 

Висина плате замјеника Градоначелника утврђује 

се на нивоу од 2,2 просјечних плата Градске 

управе Града Требиња из претходне године 

увећана за 20%. 
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IV 

Висина плате предсједника Скупштине Града 

утврђује се на нивоу од 2,44 просјечних плата 

Градске управе Града Требиња из претходне 

године увећана за 20%. 
 

V 

Висина плате потпредсједника Скупштине Града 

утврђује се на нивоу од  1,9 просјечних плата 

Градске управе Града Требиња из претходне 

године увећана за 20%. 
 

VI 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о висини плата функционера општине 

Требиње („Службени  гласник Општине Требиње“, 

број 12/05 и 7/07). 

VII 

Ова одлука примјењиваће се од 01.01.2017. године.  
 

VIII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-333/16 

Датум:22.12.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 36. Статута Града Требиња 

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

5/14, 6/15 и 3/16 ) и члана 20. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 22.12.2016. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о одборничком додатку у  

Скупштини Града Требиња 

 

I 

Овом одлуком утврђује се право одборника у 

Скупштини Града Требиња на одборнички 

додатак, висина одборничког додатка, случајеви у 

којима одборнику не припада право на одборнички 

додатак. 

II 

1) Одборници Скупштине Града, који имају 

статус незапосленог лица или статус 

пензионера, за вршење одборничке дужности, 

имају право на мјесечни додатак у износу од 

50% просјечне нето плате исплаћене у 

Градској управи, за претходну годину, не 

укључујући плате функционера. 

2) Одборник статус из претходне подтачке 

доказује одговарајућом потврдом надлежног 

органа. 

3) Одборници који имају статус запосленог лица 

немају право на одборнички додатак. 

4) Предсједник и потпредсједник Скупштине 

Града, који су са статусом запосленог лица у 

Градској управи, немају право на одборнички 

додатак, за вријеме обављања функције и 

након престанка функције док остварују право 

на накнаду плате у складу са законом. 
 

III 

1) У случају када одборник из тачке II подтачке 

1) ове одлуке не присуствује сједници 

Скупштине из оправданог разлога, мјесечни 

додатак из члана II подтачке 1) ове одлуке 

умањује се за 1/3 одборничке накнаде. 

2) Одборник је дужан благовремено обавијестити 

предсједника Скупштине о свом изостанку и 

разлозима због којих је спријечен да 

присуствује сједници. 

3) Уколико одборник не поступи у складу са 

подтачком 2) овe тачке,  сматраће се да је 

неоправдано одсутан и у том случају нема 

право на одборнички додатак. 
 

IV 

Чланови сталних радних тијела Скупштине за 

присуство сједници и рад у радним тијелима 

немају право на накнаду. 
 

V 

Одборнику, који има право на одборнички 

додатак, а коме престане мандат до 15-тог у 

мјесецу исплаћује се одборнички додатак за тај 

мјесец у износу од 50%  од висине додатка 

утврђене одредбама тачке II подтачка 1) ове 

одлуке.  

VI 

Средства за исплату одборничког додатка 

обезбјеђују се у Буџету Града. 
 

VII 

1) Евиденцију о учешћу у раду, односно о 

присуству одборника сједницама Скупштине и 

члана радног тијела сједницама радног тијела, 

води Стручна служба Скупштине, а потписује 

секретар Скупштине. 

2) Обрачун и исплату одборничког додатка и 

накнада по овој Одлуци врши Одјељење за 

финансије. 

3) Налог за исплату потписује Предсједник или 

секретар Скупштине.  

4) Саставни дио налога је евиденција о 

присуству. 

 



Датум: 29.12.2016. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                  Број: 15 - Страна:   3 

VIII 

Одборнички додатак утврђен овом одлуком 

исплаћује се на текући рачун примаоца, а исплата 

се врши мјесечно. 
 

IX 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о одборничкој накнади („Службени  

гласник Општине Требиње“, број 11/05). 

 

X 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“ и примјењиваће се од 01.01.2017. до 

31.12.2017.године. 

 

Број:09-013-334/16 

Датум:22.12.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 2.12. тачка 9. Изборног закона 

БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 

број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 

25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 

37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и члана 36. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња, на сједници одржаној дана 

22.12.2016. године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о допуни Одлуке о висини накнаде за рад 

чланова Градске изборне комисије Требиња  

 

I 

У Одлуци о висини накнаде за рад чланова 

Градске изборне комисије Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 3/13) у члану 2. став 

1. тачка а) иза износа „30%“ додају се ријечи 

„просјечне нето“. 

 

II 

У члану 2. став 1. иза тачкe а) додаје се нова тачка 

б) која гласи: 

„Просјечна нето мјесечна накнада одборника 

израчунава се на начин што се укупна исплаћена 

мјесечна сума за исплату накнада одборника 

подијели са укупним бројем одборника актуелног 

сазива Скупштине.“ 

Досадашња тачка б) постаје тачка в). 

 

 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-335/16 

Датум:22.12.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
____________________________________________ 

 

На основу члана 31. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 

39. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња, на сједници одржаној дана 

22.12.2016. године, донијела је 

 

О Д  Л  У  К  У 

о усвајању Буџета Града Требиња за 2017. 

годину 

 

Члан 1. 

Скупштина Града Требиња усваја Буџет Града 

Требиња за 2017. годину којим су планирана 

укупна буџетска средства у износу од  22.770.000 

КМ. 

Средства буџета чине приходи у износу од 

19.768.000 КМ, трансфери 445.000 КМ, примици за 

нефинансијску имовину 2.065.000 КМ, примици од 

финансијске имовине од 39.000 КМ и остали 

примици 453.000 КМ.  

Расподјела средстава је извршена на текуће 

расходе од 18.193.400 КМ (од чега износ од 80.000 

КМ за расходе по судским рјешењима), издатке за 

нефинансијску имовину 3.281.500 КМ, на издатке 

за отплату дугова 842.100 КМ и остале издатке 

453.000 КМ.  

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Буџет Града Требиња 

за 2017. годину. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-336/16 

Датум:22.12.2016. године 

   ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
___________________________________________ 
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БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2017. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО  

   
Економски  

код 

Опис БУЏЕТ 

2017. 

1 2 3 

   
 А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 20.213.000 

710000 Порески приходи 9.935.000 

713000 Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности 1.770.000 

714000 Порези на имовину 550.000 

715000 Порези на промет производа и услуга 10.000 

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 7.600.000 

719000 Остали порески приходи 5.000 

720000 Непорески приходи 9.833.000 

721000 Приходи од финанасијске и нефин. имовине и позитивних курсних разлика 1.326.000 

722000 Накнаде. таксе и приходи од пружања јавних услуга 8.502.000 

723000 Новчане казне 3.000 

729000 Остали непорески приходи 2.000 

780000 Трансфери између или унутар јединица власти 445.000 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 445.000 

   
 Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 18.193.400 

410000 Текући расходи  18.193.400 

411000 Расходи за лична примања запослених 8.950.000 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 3.699.900 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 312.800 

414000 Субвенције 200.000 

415000 Грантови 2.758.700 

416000 Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Реп. опш. и градова 2.192.000 

419000 Расходи по судским рјешењима 80.000 

   
 В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 2.019.600 

   

 Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)   -1.216.500 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 2.065.000 

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 2.025.000 

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

510000 II Издаци за нефинансијску имовину 3.281.500 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.782.500 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 465.000 

516000 Издаци за залихе материјала. робе и ситног инвентара. амбалаже и сл. 34.000 

   

  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 803.100 

   

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З) -803.100 

   

 Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)   39.000 

910000 I Примици од финансијске имовине 39.000 
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911000 Примици од финансијске имовине 39.000 

610000 II Издаци за финансијску имовину 0 

 Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -842.100 

920000 I Примици од задуживања 0 

620000 II Издаци за отплату дугова 842.100 

621000 Издаци за отплату дугова 842.100 

 З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) 0 

930000 I Остали примици 453.000 

931000 Остали примици 388.000 

938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 65.000 

630000 II Остали издаци 453.000 

631000 Остали издаци 388.000 

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 65.000 

   
  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 0 

   

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2017. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

   
Економски 

код 

О п и с БУЏЕТ 

2017. 

1 2 3 

   
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески. непорески. грантови и трансфери 1+2+3+4) 20.213.000 

   
 Порески и непорески приходи (1+2) 19.768.000 

   
710000 1. П о р е с к и   п р и х о д и 9.935.000 

   
713000 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 1.770.000 

713100 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 1.770.000 

   
714000 Порези на имовину 550.000 

714100 Порези на имовину 550.000 

   
715000 Порези на промет производа и услуга 10.000 

715100 Порези на промет производа 5.000 

715200 Порези на промет услуга 5.000 

   
717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 7.600.000 

717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 7.600.000 

   
719000 Остали порески приходи 5.000 

719100 Остали порески приходи 5.000 

   
720000 2. Н е п о р е с к и   п р и х о д и 9.833.000 

   
721000 Приходи од финансијске и неф. имовине и позитивних курсних разлика 1.326.000 

721200 Приходи од закупа и ренте 1.320.000 

721222 Приходи од закупа објеката и земљишта 260.000 
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721223 Приходи од земљишне ренте 1.060.000 

721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 5.000 

721500 Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове 1.000 

   
722000 Накнаде. таксе и приходи од пружања јавних услуга 8.502.000 

722100 Административне накнаде и таксе 135.000 

   
722300 Комуналне накнаде и таксе 954.000 

722312 Комуналне таксе на фирму 520.000 

722314 Комуналне таксе за кориштење јавних површина 160.000 

722316 Kомуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским 

објектима 

3.000 

722318 Комуналне таксе на рекламне паное 12.000 

722319 Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг  180.000 

722391 Комуналне таксе за кориштење слободних површина за кампове 1.000 

722392 Комунална такса за држање објеката на води 12.000 

722321 Боравишна такса 66.000 

722400 Накнаде по разним основама 6.694.000 

722411 Накнаде за уређивање грађевинског земљишта 2.380.000 

722420 Накнада за путеве 10.000 

722440 Накнада за воде 470.000 

722461 Накнада за кориштење комуналних добара  940.000 

722467 Накнада за противпожарну заштиту 130.000 

722468 Накнада за кориштење природних ресурса за елек.енергију  2.714.000 

722491 Концесионе накнаде за кориштење природних добара 50.000 

   
722500 Приходи од пружања јавних услуга 719.000 

722520 Приходи градских органа 60.000 

722591 Властити приходи буџетских корисника 659.000 

 Центар за социјални рад Требиње 78.000 

 Дјечији вртић Наша радост 246.000 

 Гимназија ''Јован Дучић'' 12.500 

 Техничка школа  13.000 

 Центар средњих школа Требиње 15.000 

 Средња музичка школа 1.000 

 Народна библиотека 28.500 

 Музеј Херцеговине 7.000 

 Центар за информисање и образовање 107.000 

 Требињеспорт 100.000 

 Туристичка организација града Требиња 4.000 

 Дом младих  34.000 

 Агенција за развој малих и средњих предузећа 3.000 

  Културни центар  10.000 

   
723000 Новчане казне 3.000 
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723100 Новчане казне 3.000 

   
729000 Остали непорески приходи 2.000 

729100 Остали непорески приходи 2.000 

   
780000 3.Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и 445.000 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 445.000 

787200 Трансфери за ЈЛС-средства социјалне заштите која се обезбјеђују у буџету РС 445.000 

   
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.065.000 

   
810000 П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 2.065.000 

   
813000 Примици за непроизведену сталну имовину 2.025.000 

813100 Примици за земљиште 2.025.000 

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

816100 Примици од залиха мат.. учинака. робе и ситног инв.. амбалаже и сл. 40.000 

 
 

 
  УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

22.278.000 

   
БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2017. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

   
Економски  

код 

О п и с БУЏЕТ 2017. 

1 2 3 

   
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 18.193.400 

   
410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 18.193.400 

   
411000 Расходи за лична примања запослених 8.950.000 

411100 Расходи за бруто плате запослених 7.198.500 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених  1.700.500 

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 17.000 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 34.000 

   
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 3.699.900 

412100 Расходи по основу закупа 5.500 

412200 Расходи по основу утрошка енергије. комуналних. комуникац. и трансп. 

услуга 

610.500 

412300 Расходи за режијски материјал 119.900 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 100.100 

412500 Расходи за текуће одржавање 378.000 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 171.200 

412700 Расходи за стручне услуге 339.900 

412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 1.270.000 

412900 Остали некласификовани расходи 704.800 
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413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 312.800 

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 312.800 

   
414000 Субвенције 200.000 

414100 Субвенције 200.000 

   
415000 Грантови 2.758.700 

415200 Грантови у земљи 2.758.700 

   
416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћује из буџета 

Републике. опшине и  града. 

2.192.000 

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике. општина и 

градова 

2.192.000 

   
419000 Расходи по судским рјешењима 80.000 

419100 Расходи по судским рјешењима 80.000 

   
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 3.281.500 

   

510000 И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 3.281.500 

   
511000 Издаци за произведену сталну имовину 2.782.500 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 2.030.000 

511200 Издаци за инвестиционо одржавање. реконст. и адаптацију зграда и објеката 229.500 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 351.000 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 25.000 

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 147.000 

   
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 465.000 

513100 Издаци за прибављање земљишта 450.000 

513500 Издаци за прибављање осталих природних добара 15.000 

   
516000 Издаци за залихе материјала. робе и ситног инвентара. амбалаже и сл. 34.000 

516100 Издаци за залихе материјала. робе и ситног инвентара. амбалаже и сл. 34.000 

   
  УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

21.474.900 

   
БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2017. ГОДИНУ- ФИНАНСИРАЊЕ 

  

   
Економски  

код 

О п и с БУЏЕТ 2017. 

1 2 3 

   
  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -803.100 

   
 Н Е Т О   П Р И М И Ц И   О Д   Ф И Н А Н С И Ј С К Е   И М О В И Н Е 39.000 

   
910000 П р и м и ц и   о д   ф и н а н с и ј с к е   и м о в и н е 39.000 

911000 Примици од финансијске имовине 39.000 

911400 Примици од наплате датих зајмова 39.000 
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 Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е -842.100 

   
620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а 842.100 

621000 Издаци за отплату дугова 842.100 

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 842.100 

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

   
930000 О с т а л и   п р и м и ц и 453.000 

931000 Остали примици 388.000 

931100 Примици по основу пореза на додату вриједност 123.000 

931100 Примици по основу ПДВ-а - поврат ПДВ-а по Пројекту Систем 

водоснабдијевања Требиња 

265.000 

938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 65.000 

938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - ГУ 33.000 

938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - буџетски 

корисници 

32.000 

630000 О с т а л и   и з д а ц и 453.000 

631000 Остали издаци 388.000 

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 388.000 

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 65.000 

638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти 65.000 

   
БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2017. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

   
Функц. 

код 

Функција БУЏЕТ 2017 

1 2 3 

01 Опште јавне услуге 6.367.900 

1070 Опште јавне услуге-камате 316.500 

02 Одбрана   

03 Јавни ред и сигурност 806.500 

04 Економски послови 1.500.000 

05 Заштита животне средине 530.000 

06 Стамбени и заједнички послови 2.010.000 

07 Здравство 310.000 

08 Рекреација. култура и религија 2.799.000 

09 Образовање 1.830.500 

10 Социјална заштита 2.939.500 

11 Некласификовани расходи  1.295.100 

  УКУПНО 20.705.000 

 *расходи који нису функционално класификовани: издаци за финансијску 

имовину. издаци за отплату дуга и остали издаци 
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БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА  

   
Економ. 

код 

Опис Буџет  2017. 

1 2 3 

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I 

Градска управа Града Требиња 

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 

     

  1.Текући расходи   

411 1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате 4.533.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 995.000 

411300 расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 17.000 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 34.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 5.579.000 

     

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412100 расходи по основу закупа 500 

412200 расходи по основу утрошка енергије. комуналних. комуникационих услуга 300.000 

412300 расходи за режијски материјал 61.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 17.400 

412500 расходи за текуће одржавање 320.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 127.000 

412700 расходи за стручне услуге 199.000 

412800 расходи за услуге одржавања јавних површина 1.270.000 

412900 остали непоменути расходи 503.800 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 2.798.700 

     

413 1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови   

413300 расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 312.700 

  УКУПНО   

  Расходи финансирања и други финансијски трошкови 312.700 

     

414 1.4.Субвенције   

414100 субвенције 200.000 

  УКУПНО   

  Субвенције 200.000 

     

415 1.5.Грантови   

415200 грантови у земљи 2.753.000 

  УКУПНО   

  Грантови 2.753.000 

     

416 1.6.Дознаке на име социјалне заштите   

416100 дознаке грађанима 534.000 
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  УКУПНО   

  Дознаке на име социјалне заштите 534.000 

     

419 1.7.Расходи по судксим рјешењима   

419100 Расходи по судским рјешењима 80.000 

  УКУПНО   

  Расходи по судским рјешењима 80.000 

     

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.) 12.257.400 

     

 2.Издаци за нефинансијску имовину   

511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511100 издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 2.030.000 

511200 издаци за инвестиционо одржавање. реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката 

193.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 266.500 

511400 издаци за инвестиционо одржавање опреме 25.000 

511700 издаци за нематеријалну произведену имовину 147.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 2.661.500 

     

513 2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину   

513100 издаци за прибављање земљишта 450.000 

513500 издаци за прибављање садница 15.000 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 465.000 

     

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

516100 Издаци за залихе материјала. робе. ситног инв. и сл. 14.000 

  УКУПНО   

  Издаци за залихе материјала. робе. ситног инв. и сл. 14.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.+2.3.) 3.140.500 

     

62 3.Издаци за отплату дугова   

621 Издаци за отплату дугова   

621300 издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 842.100 

  УКУПНО   

  Издаци за отплату дугова 842.100 

     

63 4. Остали издаци    

631 4.1. Издаци по основу пореза на додату вриједност   

6311 Издаци по основу пореза на додату вриједност 345.000 

  УКУПНО   

  Издаци по основу пореза на додату вриједност 345.000 

     

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

6381 Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство  33.000 
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  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 33.000 

  УКУПНО   

  Остали издаци  378.000 

  УКУПНО   

  Издаци за финансијску имовину и отплату дугова 1.220.100 
      

  УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ I (1+2+3+4) 16.618.000 
     

Назив потрошачке јединице: Стручна служба Градоначелника   

Број потрошачке јединице: 0107120   
     

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате 104.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 9.500 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 113.500 
     

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 8.000 

412700 расходи за стручне услуге 60.000 

412900 остали непоменути расходи 79.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 147.000 
     

415 1.3.Грантови   

415200 грант за Савез општина ИХ 15.000 

415200 грант за вјерске објекте 60.000 

  УКУПНО   

  Грантови 75.000 
     

416 1.4.Дознаке    

416100 дознаке грађанима 65.000 

  УКУПНО   

  Дознаке 65.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 400.500 

511 2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме 6.000 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 6.000 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ  406.500 

     

Назив потрошачке јединице: Стручна служба Скупштине Града   

Број потрошачке јединице:0107110   

     

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   
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411100 расходи за бруто плате 104.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 8.500 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 112.500 

     

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.000 

412700 расходи за стручне услуге 15.000 

412900 остали непоменути расходи 148.000 

412900 *расходи за бруто накнаде  скупштинским  одборницима 72.000 

412900 *расходи за бруто накнаде члановима изборне комисије 12.000 

412900 *расходи за бруто накнаде члановима Одбора за жалбе 10.000 

412900 *расходи за превоз предсједницима МЗ 5.000 

412900 *слава града 30.000 

412900 *избори у МЗ 15.000 

412900 *остали непоменути расходи 4.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 166.000 

     

415 1.3.Грантови   

415200 Намјенска издвајања парламентарним странкама 40.000 

  УКУПНО   

  Грантови 40.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 318.500 

     

511 2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину   

5113 издаци за набавку постројења и опреме 4.000 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 4.000 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ 322.500 

     

Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу   

Број потрошачке јединице:0107130   

     

412 1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије. комуналних. комуникационих услуга 260.000 

412300 расходи за режијски материјал 60.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 15.000 

412500 расходи за текуће одржавање 80.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 18.000 

412600 расходи по основу утрошка горива 60.000 

412700 расходи за стручне услуге 30.000 

412700 расходи за стручне услуге- видео надзор града   

412900 остали непоменути расходи 75.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 598.000 
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413 1.2.Расходи финансирања и други финансијски трошкови   

413300 расходи за камате на примљене зајмове 6.200 

  УКУПНО   

  Расходи финанс. и други финансијски трошкови 6.200 

     

415 1.3.Грантови   

415200 грантови у земљи- грант за цивилну заштиту 40.000 

  грант за Добровољно ватрогасно друштво  Ластва 110.000 

  грант за Мјесне заједнице 30.000 

  УКУПНО   

  Грантови 180.000 

     

416 1.4.Дознаке   

416100 дознаке грађанима- стипендије 20.000 

  УКУПНО   

  Дознаке 20.000 

  УКУПНО   

  Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 804.200 

     

  2.Издаци за нефинансијску имовину   

511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме 97.000 

511400 издаци за инвестиционо одржавање опреме 5.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 102.000 

     

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

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

  УКУПНО   

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

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину 112.000 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 916.200 

     

Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности   

Број потрошачке јединице: 0107150   

     

412 1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије. комуналних. комуникационих услуга 12.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 4.000 

412700 расходи за стручне услуге 2.000 

412900 остали непоменути расходи 5.000 

412900 рад комисија за права из Закона о социјалној заштити  25.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 48.000 
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414 1.2.Субвенције   

414100 субвенције предузећима за превоз 200.000 

  УКУПНО   

  Субвенције 200.000 

     

415 1.3.Грантови   

415200 текући грантови   

  грант за културне манифестације 325.000 

  грант за Фонд солидарности 10.000 

  грант за спортске манифестације 40.000 

  грант за финансирање спорта 460.000 

  грант за суфинансирање Аграрног фонда    

                - за оперативне расходе Фонда 250.000 

                - за подршку у пољопривреди 200.000 

  грант ПАЗ  10.000 

  грант за омладинско организовање 25.000 

  грант за удружења и фондације 10.000 

  обиљежвање дјечије недјеље 2.000 

  општински план иклузије  3.000 

  грант О.Ш.за такмичења 9.000 

  грант основним школама за дјецу националних мањина-Роме 3.000 

  грант културно умјетничким друштвима 20.000 

  грант гусларским друштвима 4.500 

  Радио клуб 1.500 

  Књижевна заједница..Јован Дучић" 3.000 

  Удружење „Ћирилица“ 1.000 

  грант пјевачким друштвима и хоровима  8.000 

  Удружење иноватора 1.500 

  грант за извиђаче 4.000 

  Спортско риболовно друштво 8.000 

  Спелеолошко друштво Зелена Брда 2.000 

  грант за Ловачко друштво  3.000 

  грант ЕЗХиП за народну кухињу 60.000 

  грант за Имарет 2.500 

  Дом здравља 230.000 

   Црвени крст 70.000 

  Добровољни даваоци крви 10.000 

  Удружење пензионера 90.000 

  грант удружењима националних мањина и повратника 4.000 

  Удружење БЕБЕ - суфинансирање треће вантјелесне оплодње 15.000 

  Удружење дијабетичара 5.000 

  грант за удружења особа са инвалидитетом 20.000 

  Дом ученика 15.000 

  Студентски центар Требиње 8.000 

  ЈУ „Требињестан“ 20.000 

  Дом пензионера 20.000 

  Креативни центар 2.000 

  Удружење "Нада" 2.000 
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  Културна сцена Мале ствари 3.000 

  Фото кино клуб 1.000 

  награде и поклони за ученике 7.000 

  укупно текући грантови 1.988.000 

4152 капитални грантови   

  Општа болница 50.000 

  укупно капитални грантови 50.000 

  УКУПНО   

   Грантови 2.038.000 

     

416 1.4.Дознаке    

416100 дознаке грађанима-стипендије 130.000 

  дознаке- превоз ученика 6.000 

  дознаке грађанима- помоћ за новорођенчад 135.000 

  УКУПНО   

  Дознаке 271.000 

  УКУПНО   

  Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 2.557.000 

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме 5.000 

511700 издаци по основу улагања у развој - израда Стратегије развоја 70.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 75.000 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 2.632.000 

     

Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење   

Број потрошачке јединице:0107160   

     

412 1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412100 расходи по основу закупа 500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.000 

412700 расходи за стручне услуге 55.000 

412800 расходи за услуге одржавања јавних површина 25.000 

412900 остали непоменути расходи 30.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 113.500 

415 1.2. Грантови   

415200 капитални грант за водовод Врпоље Љубомир 20.000 

415200 Капитални грант за изградњу Палате Правде 270.000 

  УКУПНО   

  Грантови 290.000 

  УКУПНО   

  Текући трошкови (1.1.+1.2.) 403.500 

     

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   
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511100 издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 2.010.000 

511100* издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 1.030.000 

511100* издаци за изградњу Пројеката Систем водоснабдијевања Требиња  850.000 

511100* издаци за изградњу - водовод Зубци 130.000 

511200 издаци за инвестиционо одржавање. реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката 

193.000 

511700 издаци за нематеријалну произведену имовину 77.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 2.280.000 

     

513 2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину   

513100 издаци за прибављање земљишта  450.000 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 450.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.) 2.730.000 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 3.133.500 

     

Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено-комуналне послове   

Број потрошачке јединице:0107170   

     

412 1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије. комуналних. комуникационих услуга 3.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 1.400 

412500 расходи за текуће одржавање 233.500 

  *расходи за одржавње јавне расвјете  60.000 

  *расходи за хитне интервенције  50.000 

  *расходи за одржавње путне инфраструктуре 100.000 

  *расходи за одржавње паркомата 3.500 

  *расходи за остало текуће одржавање  20.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 1.500 

412700 расходи за стручне услуге 5.000 

412730 расходи за оглашавање. штампање и остале стручне услуге. 5.000 

412800 расходи за услуге одржавања јавних површина 1.245.000 

412800 *расходи за услуге чишћења јавних површина и зеленила 500.000 

412800 *расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама 650.000 

412800 *расходи по основу одржавања оборинске одводње 80.000 

412800 *азил- храна. санитација и дератизација азила 15.000 

412900 остали непоменути расходи 20.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 1.509.400 

     

415 1.2.Грантови   

415200 грант за суфинансирање уређења фасада  30.000 

  УКУПНО   

  Грантови 30.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 1.539.400 
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511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме 150.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 150.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину 150.000 

     

513 Издаци за непроизведену сталну имовину   

513500 Издаци за прибављање садница 15.000 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 15.000 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 1.704.400 

     

Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачко инвалидску заштиту   

Број потрошачке јединице: 0107180   

     

412 1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 1.000 

412900 остали непоменути расходи 5.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 6.000 

     

415 1.2.Грантови   

415200 грант борачким категоријама  90.000 

  УКУПНО   

  Грантови 90.000 

     

416 1.3.Дознаке    

416122 дознаке -стипендије 152.000 

  дознаке- помоћи за т. смјештаја за ППБ и РВИ 14.000 

  дознаке- остале помоћи ППБ и РВИ 12.000 

  УКУПНО   

  Дознаке 178.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 274.000 

     

  2.Издаци за нефинансијску имовину   

511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511100 издаци за прибављање објеката - суфинансирање станова 20.000 

511300 издаци за набавку опреме 1.500 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 21.500 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину 21.500 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 295.500 
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Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије   

Број потрошачке јединице: 0107140   

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате 3.658.000 

411100 расходи за бруто плате по Програму збрињавања радника 181.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 855.000 

411300 расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 17.000 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 29.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 4.740.000 

     

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.000 

412700 расходи за стручне услуге 23.000 

412900 остали непоменути расходи 96.800 

412900 *остали непоменути расходи 45.800 

412900 *расходи по основу прекњижавања и поврата пореза 12.000 

412900 *расходи по основу пореза на имовину 39.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 122.800 

     

415 1.3.Грантови   

415200 средства за помоћ Синдикалној организацији АСГ 10.000 

  УКУПНО   

  Грантови 10.000 

     

419 1.4.Расходи по судским рјешењима   

419100 Расходи по судским рјешењима 80.000 

  УКУПНО   

  Расходи по судским рјешењима 80.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3+1.4.) 4.952.800 

     

511 2.Издаци за непроизведену сталну имовину   

5113 издаци за набавку постројења и опреме 2.000 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 2.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину 2.000 

     

63 3.Остали издаци   

631 3.1.Издаци по основу пореза на додату вриједност   

6311 Издаци по основу пореза на додату вриједност 80.000 

6311 Издаци по основу ПДВ по Пројекту Систем водоснабдијевања Требиња  265.000 

  УКУПНО   

  Издаци по основу пореза на додату вриједност 345.000 

638 3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   
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6381 Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство  33.000 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 33.000 

  УКУПНО   

  Остали издаци  378.000 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 5.332.800 
     

Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња   

Број потрошачке јединице: 0107190   

     

413 1.Расходи финансирања и други финансијски трошкови   

413300 расходи за камате на примљене зајмове 306.500 

  УКУПНО   

  Расходи финанс. и други финансијски трошкови 306.500 

  УКУПНО   

  Текући расходи  306.500 

     

62 2.Издаци за отплату дугова   

621 Издаци за отплату дугова   

621300 издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 842.100 

  УКУПНО   

  Издаци за отплату дугова 842.100 
      

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 1.148.600 
     

Назив потрошачке јединице: Одјељење за инспекцијске и  послове комуналне полиције   

Број потрошачке јединице:0107220   
     

412 1.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 500 

412700 расходи за стручне услуге 1.000 

412900 остали непоменути расходи 7.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 8.500 

  УКУПНО   

  Текући расходи  8.500 

511 2.Издаци за непроизведену сталну имовину   

5113 издаци за набавку постројења и опреме 1.000 

  УКУПНО   

  Издаци за непроизведену сталну имовину 1.000 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 9.500 
     

Назив потрошачке јединице: Територијална ватрогасна јединица   

Број потрошачке јединице: 0107125   
     

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  486.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 122.000 
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411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 5.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 613.000 

     

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије. комуналних и комуникационих услуга 25.000 

412300 расходи за режијски материјал 1.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 1.000 

412500 расходи за текуће одржавање 6.500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 25.000 

412700 расходи за стручне услуге 8.000 

412900 остали непоменути расходи 13.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 79.500 

     

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 692.500 

   

  2.Издаци за нефинансијску имовину   

511 2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину   

511400 издаци за инвестиционо одржавање опреме 20.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 20.000 

     

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

516100 Издаци за залихе мат.. робе и ситног инвентара 4.000 

  УКУПНО    

  Издаци за залихе мат.. робе и ситног инвентара 4.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2.) 24.000 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 716.500 
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Економ. 

код 

Опис Буџет  

2017. 

1 2 3 

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II 

Буџетски корисници 

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате 2.665.500 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 705.500 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 3.371.000 

     

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412100 расходи по основу закупа 5.000 

412200 расходи по основу утрошка енергије. комуналних. комуникационих услуга 310.500 

412300 расходи за режијски материјал 58.900 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 82.700 

412500 расходи за текуће одржавање 58.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 44.200 

412700 расходи за стручне услуге 140.900 

412900 остали непоменути расходи 201.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 901.200 

     

413 1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови   

413300 расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 100 

  УКУПНО   

  Расходи финансирања и други финансијски трошкови 100 

     

415 1.4.Грантови   

4152 грантови у земљи  5.700 

  УКУПНО   

  Грантови у земљи  5.700 

     

416 1.5.Дознаке на име социјалне заштите   

416100 Дознаке грађанима 1.658.000 

  УКУПНО   

  Дознаке на име социјалне заштите 1.658.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) 5.936.000 

     

  2.Издаци за нефинансијску имовину   

511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за инвестиционо одржавање. реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 36.500 

511300 издаци за набавку постројења и опреме 84.500 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 121.000 

     

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

516100 Издаци за залихе материјала. робе. ситног инв. и сл. 20.000 

  УКУПНО   

  Издаци за залихе материјала. робе. ситног инв. и сл. 20.000 
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  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.) 141.000 

     

631 3. Издаци по основу пореза на додату вриједност   

631100 издаци по основу пореза на додату вриједност 43.000 

  УКУПНО   

  издаци по основу пореза на додату вриједност 43.000 

     

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

638100 Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство  32.000 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 32.000 

      

  УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ II (1+2+3+4) 6.152.000 

     

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  481.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  109.800 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 590.800 

     

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије. комуналних и комуникационих услуга 18.000 

412300 расходи за режијски материјал 6.000 

412500 расходи за текуће одржавање 3.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 4.200 

412700 расходи за стручне услуге 12.000 

412900 остали непоменути расходи 9.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 52.200 

     

416 1.3. Дознаке на име социјалне заштите   

416100 дознаке грађанима   

  *облици социјалне заштите 1.658.000 

  УКУПНО   

  Дознаке на име социјалне заштите 1.658.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 2.301.000 

     

  2.Издаци за нефинансијску имовину   

511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме 3.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 3.000 

     

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину (2.1.) 3.000 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ  2.304.000 
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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  855.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 220.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 1.075.000 

     

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије. комуналних и комуникационих услуга 45.000 

412300 расходи за режијски материјал 8.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 58.000 

412500 расходи за текуће одржавање 12.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 2.000 

412700 расходи за стручне услуге 12.000 

412900 остали непоменути расходи 18.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 155.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 1.230.000 

     

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме 5.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 5.000 

     

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

638100 Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство  32.000 

  УКУПНО   

  Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 32.000 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 1.267.000 

     

Назив потрошачке јединице: Гимназија "Јован Дучић"   

Број потрошачке јединице: 0815084   

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 4.500 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 4.500 

     

412 1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије. комуналних и комуникационих услуга 27.500 

412300 расходи за режијски материјал 6.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 2.000 

412500 расходи за текуће одржавање 2.500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 1.700 

412700 расходи за стручне услуге 7.000 

412900 остали непоменути расходи 5.500 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 52.200 
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415 1.3. Грантови   

415200 Грантови у земљи - награде ученицима 2.000 

  УКУПНО   

  Грантови   2.000 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 58.700 

     

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300  издаци за набавку постројења и опреме  7.500 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 7.500 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 66.200 

     

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  6.500 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 6.500 

     

412 1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије. комуналних и комуникационих услуга 32.000 

412300 расходи за режијски материјал 4.500 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 700 

412500 расходи за текуће одржавање 5.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.000 

412700 расходи за стручне услуге 3.900 

412900 остали непоменути расходи 900 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 50.000 

     

415 1.3. Грантови   

415200 Грантови у земљи - награде ученицима 1.200 

  УКУПНО   

  Грантови   1.200 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 57.700 

     

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за инвестиционо одржавање. реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката 

11.500 

511300 издаци за набавку постројења и опреме  4.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 15.500 

     

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 73.200 
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Назив потрошачке јединице: Центар средњих школа   

Број потрошачке јединице: 0815085   

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  3.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 3.000 

     

412 1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије. комуналних и комуникационих услуга 30.000 

412300 расходи за режијски материјал 4.700 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 4.500 

412500 расходи за текуће одржавање 4.500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.500 

412700 расходи за стручне услуге 6.200 

412900 остали непоменути расходи 8.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 61.400 

     

415 1.3. Грантови у земљи   

4152 грантови у земљи - награде ученицима  2.500 

  УКУПНО   

  Грантови  2.500 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 66.900 

     

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за инвестиционо одржавање. реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката 

10.000 

511300 издаци за набавку постројења и опреме  5.000 

  УКУПНО   

  Издаци за произведену сталну имовину 15.000 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 81.900 

     

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  300 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 300 

     

412  1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије. комуналних и комуникационих услуга 10.500 

412300 расходи за режијски материјал 700 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 200 

412700 расходи за стручне услуге 500 

412900 остали непоменути расходи 1.000 

  УКУПНО   

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 12.900 

  УКУПНО   

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 13.200 



Датум: 29.12.2016. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                  Број: 15 - Страна:   27 

     

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме  3.000 

  УКУПНО    

  Издаци за произведену сталну имовину 3.000 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ 16.200 

     

Назив потрошачке јединице: Народна библиотека   

Број потрошачке јединице: 0818028   

 1.Текући расходи  

412 1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије. комуналних и комуникационих услуга 14.500 

412300 расходи за режијски материјал 3.200 

412500 расходи за текуће одржавање 5.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 5.000 

412700 расходи за стручне услуге 5.300 

412900 остали непоменути расходи 20.000 

  УКУПНО     

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 53.000 

  УКУПНО    

  Текући расходи  53.000 

     

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300  издаци за набавку постројења и опреме  8.000 

  УКУПНО    

  Издаци за произведену сталну имовину 8.000 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 61.000 

     

Назив потрошачке јединице: Музеј Херцеговине   

Број потрошачке јединице: 0818029   

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања  900 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 900 

     

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

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

412300 расходи за режијски материјал 2.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 500 

412500 расходи за текуће одржавање 5.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 3.600 

412700 расходи за стручне услуге 17.000 

412900 остали непоменути расходи 11.000 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 62.100 

  УКУПНО    

  Текући расходи  (1.1.+1.2.) 63.000 
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511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме  11.000 

  УКУПНО    

  Издаци за произведену сталну имовину 11.000 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 74.000 

     

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  409.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 111.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 520.000 

     

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

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

412300 расходи за режијски материјал 5.800 

412500 расходи за текуће одржавање 2.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 5.000 

412700 расходи за стручне услуге 33.000 

412900 остали непоменути расходи 38.100 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 106.900 

     

413 1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови   

413300 расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 100 

  УКУПНО    

  Расходи финансирања и други финансијски трошкови 100 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.) 627.000 

     

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1. Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме  8.000 

  УКУПНО    

  Издаци за произведену сталну имовину 8.000 

     

631 3. Издаци по основу пореза на додату вриједност   

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 18.000 

  УКУПНО   

  Издаци по основу пореза на додату вриједност 18.000 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 653.000 

     

Назив потрошачке јединице: Требињеспорт   

Број потрошачке јединице: 0107930   

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  180.000 
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411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 54.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 234.000 

     

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

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

412300 расходи за режијски материјал 10.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 2.000 

412500 расходи за текуће одржавање 9.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 2.000 

412700 расходи за стручне услуге 4.000 

412900 остали непоменути расходи 32.000 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 98.000 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 332.000 

     

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511200 издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање 15.000 

  УКУПНО    

  Издаци за произведену сталну имовину 15.000 

     

516 2.2. Издаци за залихе робе   

516100 Издаци за залихе робе 10.000 

  УКУПНО   

  Издаци за залихе робе 10.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2.) 25.000 

     

631 3. Издаци по основу пореза на додату вриједност   

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 15.000 

  УКУПНО   

  Издаци по основу ПДВ-а 15.000 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 372.000 

     

Назив потрошачке јединице: Туристичка организација Града Требиња   

Број потрошачке јединице: 0107920   

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  137.500 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 31.500 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 169.000 

     

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412100 расходи по основу закупа 5.000 

412200 расходи по основу утрошка енергије. комуналних и комуникационих услуга 8.000 

412300 расходи за режијски материјал 1.500 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 8.000 

412500 расходи за текуће одржавање 1.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 8.000 
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412700 расходи за стручне услуге 25.000 

412900 остали непоменути расходи 19.000 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 75.500 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 244.500 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ  244.500 

     

Назив потрошачке јединице: Дом младих   

Број потрошачке јединице: 0107510   

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  224.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 68.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 292.000 

     

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије. комуналних и комуникационих услуга 16.000 

412300 расходи за режијски материјал 2.500 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 1.000 

412500 расходи за текуће одржавање 5.500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 1.500 

412700 расходи за стручне услуге 3.000 

412900 остали непоменути расходи 3.000 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 32.500 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 324.500 

     

51 2.Издаци за нефинансијску имовину   

511300 2.1.Издаци за набавку постројења и опреме  10.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину  10.000 

     

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

516100 Издаци за залихе мат.. робе и ситног инвентара 10.000 

  УКУПНО    

  Издаци за залихе мат.. робе и ситног инвентара 10.000 

  УКУПНО   

  Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.) 20.000 

     

631 3. Издаци по основу пореза на додату вриједност   

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 10.000 

  УКУПНО   

  Издаци по основу ПДВ-а 10.000 

      

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) 354.500 

     

Назив потрошачке јединице: Агенција за мала и средња предузећа   

Број потрошачке јединице: 0107910   

411 1.Текући расходи   
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  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  139.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 36.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 175.000 
     

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије. комуналних и комуникационих услуга 4.000 

412300 расходи за режијски материјал 1.000 

412500 расходи за текуће одржавање 500 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 500 

412700 расходи за стручне услуге 3.000 

412900 остали непоменути расходи 29.000 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 38.000 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 213.000 
      

  УКУПНИ РАСХОДИ  213.000 
     

Назив потрошачке јединице: Културни центар   

Број потрошачке јединице: 0107520   

411 1.Текући расходи   

  1.1.Расходи за лична примања   

411100 расходи за бруто плате  240.000 

411200 бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 60.000 

  УКУПНО   

  Расходи за лична примања 300.000 
     

412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга   

412200 расходи по основу утрошка енергије. комуналних и комуникационих услуга 20.000 

412300 расходи за режијски материјал 3.000 

412400 расходи за материјал за посебне намјене 6.000 

412500 расходи за текуће одржавање 3.000 

412600 расходи по основу путовања и смјештаја 4.000 

412700 расходи за стручне услуге 9.000 

412900 остали непоменути расходи 6.500 

  УКУПНО    

  Расходи по основу кориштења роба и услуга 51.500 

  УКУПНО    

  Текући расходи (1.1.+1.2.) 351.500 

     

511 2.Издаци за нефинансијску имовину   

  2.1.Издаци за произведену сталну имовину   

511300 издаци за набавку постројења и опреме  20.000 

     

  УКУПНО  20.000 

   Издаци за набавку постројења и опреме   

  УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) 371.500 
     

  Оперативна јединица I ГРАДСКА УПРАВА 16.618.000 

  Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ  6.152.000 

  Буџетска резерва 0 
      

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА 22.770.000 
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БУЏЕТ ЗА 2017.годину - ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА 

ек. Код/МЗ ОПИС 

начин финансирања 

буџет 
хидроа-

кумулације 
накнаде 

властита 

средства 
укупно 

1 2 3 4 5 

  ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1-                                  

Градска управа 

          

Стручна служба Градоначелника 

5113 издаци за набавку опреме   6.000     6.000 

  Укупно   6.000     6.000 

Стручна служба Скупштине Града 

5113 издаци за набавку опреме 4.000       4.000 

  Укупно  4.000       4.000 

Одјељење за општу управу 

5113 издаци за набавку постројења и опреме         97.000 

  издаци за набавку аута 17.000         

  издаци за набавку  опреме   80.000       

5114 издаци за инвестиционо одржавање опреме 5.000       5.000 

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

  Укупно  32.000 80.000     112.000 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

5113 издаци за набавку  опреме 5.000       5.000 

5117 издаци по основу улагања у развој- израда 

Стратегије развоја 

  70.000     70.000 

  Укупно  5.000 70.000    75.000 

Одјељење за просторно уређење 

А)   5131 Издаци за прибављање земљишта          

513112 Издаци за прибављање градског грађ. земљишта 450.000       450.000 

  Укупно: 450.000     450.000 

  УКУПНО А: 450.000     450.000 

Б)   5111 Издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката  

         

МЗ Засад Зграда за избј. и расељена лица - ЦЕБ 2 програм  285.000       285.000 

511127 Издаци за изградњу и прибављање осталих 

објеката 

          

МЗ Центар Објекат на пијаци 50.000       50.000 

МЗ Засад Ватрогасни дом (дио по Програму утрошка пп 

накнада) 

250.000       250.000 

  Укупно: 585.000     585.000 

511131 Издаци за прибављање саобраћајних објеката           

МЗ Тини Источна обилазница - наставак 50.000       50.000 

МЗ Горица Горичка - крак 1 30.000       30.000 

МЗ Горица Улица Ђурђевданска 19.500       19.500 

МЗ Засад Површка улица 5.500       5.500 

  Укупно: 105.000     105.000 

511191 Издаци за прибављање водовода           

МЗ Хрупјела        

МЗ Горица 

пројекат Снабдијевања водом и канализација у 

Граду Требињу 
  850.000     850.000 

  Укупно:  850.000    850.000 
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511191 Издаци за прибављање водовода и 

канализације 

         

МЗ Зупци Водоснадбјевање Зубаца и Убала     130.000   130.000 

МЗ Засад Оборинска одводња улица Нова     240.000   240.000 

МЗ Засад Оборинска одводња улица С1     100.000  100.000 

  Укупно:   470.000   470.000 

  УКУПНО Б: 690.000 850.000 470.000   2.010.000 

В)  5112 Издаци за инвестиционо одржавање. 

реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката 

          

511231 Издаци за реконструкција и инвест. одрж. 

путева 

          

МЗ Горица Пут кроз градско гробље Погливље 20.000       20.000 

МЗ Центар Улица Краља Петра I. Карађорђевића 120.000       120.000 

  Укупно: 140.000     140.000 

511234 Вањско освјетљење. тротоари и ограде           

МЗ Горица ЈР Подгливље 30.000      30.000 

МЗ Центар ЈР капија Старог града 3.000       3.000 

  Укупно: 33.000     33.000 

511296 Реконструкција и инвест одрж. осталих 

објеката 

          

МЗ Полице Околно уређење зграде у Жељезничкој улици 20.000       20.000 

  Укупно: 20.000     20.000 

  УКУПНО В: 193.000     193.000 

Г)  5117             

511718 Издаци за осталу нематеријалну. произвдену 

имовину 

          

МЗ Полице Израда регулационог плана Абазовине-Студенац 7.000       7.000 

  Измјене и допуне Урбанистичког плана Требиња 70.000       70.000 

  Укупно: 77.000     77.000 

  УКУПНО Г: 77.000     77.000 

Д)  4152 Капитални грантови           

4152 Капитални грантови јавним нефинансијским 

субјектима 

          

МЗ Засад Палата  Правде  270.000       270.000 

МЗ Љубомир за изградњу водовода Врпоље - Љубомир 20.000       20.000 

  Општа болница Требиње 50.000    50.000 

  Укупно: 340.000     340.000 

  УКУПНО Д: 340.000     340.000 

  УКУПНО А+Б+В+Г+Д: 1.750.000 850.000 470.000   3.070.000 

         

Одјељење за стамбено комуналне послове 

5113 издаци за набавку комуналне опреме 150.000       150.000 

  наплатне рампе за паркинг  24.000         

  знакови 6.000         

  пумпа и систем за наводњавање 120.000         

5135 Издаци за прибављање осталих природних 

добара 

15.000       15.000 

  Укупно: 165.000       165.000 
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Одјељење за борачко инвлидску заштиту 

5111 издаци за прибављање објеката  - суфинансирање 

станова 

20.000       20.000 

5113 издаци за набавку опреме 1.500       1.500 

  Укупно: 21.500       21.500 

Одјељење за финансије 

5113 издаци за набавку опреме   2.000     2.000 

  Укупно:  2.000     2.000 

              

Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције 

5113 издаци за набавку опреме 1.000       1.000 

  Укупно: 1.000       1.000 

Територијална ватрогасна јединица   

5114 издаци за инвестиц. одржавање опреме - по 

Програму пп СГ 

20.000       20.000 

5161 Издаци за залихе мат.. робе и ситног инвентара 4.000       4.000 

  Укупно: 24.000       24.000 

              

  УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА 2.002.500 1.008.000 470.000  3.480.500 

              

  ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА  2                                        

Буџетски корисници     

          

              
  Центар за социјални рад 

5113 издаци за набавку опреме   3.000     3.000 

  Укупно:  3.000     3.000 

  Дјечији вртић "Наша радост" 

5113 укупно набавка опреме       5.000 5.000 

  Укупно:      5.000 5.000 

              

  Гимназија Јован Дучић 

5113 издаци за набавку опреме       7.500 7.500 

  Укупно:     7.500 7.500 

              

  Техничка школа 

5112 издаци за реконструкцију - прикључак на 

канал.мрежу 

  10.000   1.500 11.500 

5113 издаци за набавку опреме       4.000 4.000 

  Укупно:  10.000   5.500 15.500 

              

  Центар средњих школа 

5112 издаци за реконструкцију - замјена отвора и 

ел.инсталација 

  10.000     10.000 

5113 издаци за набавку опреме        5.000 5.000 

  Укупно:  10.000   5.000 15.000 

              

  Средња музичка школа 

5113 издаци за набавку опреме - инструменти   3.000     3.000 

  Укупно:  3.000     3.000 
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  Народна библиотека 

5113 књижни фонд 2.000     6.000 8.000 

  Укупно: 2.000     6.000 8.000 

              

  Музеј Херцеговине 

5113 издаци за набавку опреме (сто. књиге.музејски 

експонати. прецизна и оптичка опрема) 

 7.000   4.000 11.000 

  Укупно:  7.000   4.000 11.000 

              

  Центар за информисање и образовање 

5113 издаци за набавку опреме за радио и портал 

(миксета. камера...) 

  8.000     8.000 

  Укупно:  8.000    8.000 

              

  Требињеспорт 

5112 издаци за реконструкцију        15.000 15.000 

5161 издаци за залихе робе за бифе       10.000 10.000 

  Укупно:      25.000 25.000 

              

  Дом младих 

5113 издаци за набавку опреме за фитнес центар       10.000 10.000 

5161 издаци за залихе робе за бифе       10.000 10.000 

  Укупно:     20.000 20.000 

              

  Културни центар 

5113 издаци за набавку опреме за позориште. галерију 

и тв студио 

  20.000     20.000 

  Укупно:  20.000     20.000 

              

  УКУПНО КОРИСНИЦИ - ОЈ 2 2.000 61.000  78.000 141.000 

              

              

  УКУПНО                                                                      

Оперативна јед. 1 +  Оперативна јед.  2 

2.004.500 1.069.000 470.000 78.000 3.621.500 
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На основу члана 36. Статута Града Требиња 

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

5/14, 6/15 и 3/16), а у складу са чланом 33. Закона о 

буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16), на приједлог Градоначелника, 

Скупштинa Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 22.12.2016. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком прописује се начин извршења 

Буџета Града Требиња за 2017. годину (у даљем 

тексту:Буџет). 

Ова одлука ће се проводити у складу са Законом о 

буџетском систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16), Законом о трезору („Службени 

гласник Републике Српске“, број 28/13), Законом о 

инвестирању јавних средстава („Службени гласник 

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

задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 

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

и 52/14).  

Члан 2. 

Средства буџета у укупном износу од 22.770.000 

КМ распоређују се на текуће расходе у износу од 

18.193.400 КМ (од чега износ од 80.000 КМ за 

расходе по судским рјешењима), издатке за 

нефинансијску имовину у износу од  3.281.500 КМ, 

издатке за отплату дугова у износу од 842.100 КМ 

и остале издатке 453.000 КМ. 

Укупна буџетска потрошња мора бити 

уравнотежена са укупним буџетским средствима. 
 

Члан 3. 

Буџетски корисници су органи и установе Града и 

остали корисници који се финансирају из Буџета.  

Статус буџетског корисника Буџета Града 

Требиња, стиче се на основу Устава, закона, 

Правилника о критеријуму за стицање статуса 

буџетског корисника („Службени гласник 

Републике Српске“, број 116/13) или  другог 

органа, у складу са законом.  

Буџетски корисници се уписују у Регистар 

буџетских корисника Буџета Града Требиња.  

Сви буџетски корисници су дужни, да у року од 15 

дана од дана настанка промјене у организацији и 

статусу, проведу поступак регистровања измјена у 

књизи Регистра буџетских корисника.  

Тијело или орган, које нема статус буџетског 

корисника финансира се преко буџетског 

корисника у чијем се саставу налази то тијело или 

орган.  

Члан 4. 

Приходи Буџета утврђени су чланом 8., 9. и 10. 

Закона о буџетском систему Републике Српске. 

Приходе од донација (грантова) буџетски 

корисници могу користити у складу са чланом 10. 

Закона о буџетском систему Републике Српске, у 

износу од 100% (ФОНД 03-Фонд грантова).  

Приходи од финансирања посебних пројеката 

користе се за реализацију пројеката у складу са 

програмима финансијске подршке (ФОНД 05-

Фонд за посебне пројекте).  

Приходи из ставова 2. и 3. овог члана морају се 

наплаћивати и распоређивати преко система 

јединственог рачуна трезора Града. 

 

Члан 5. 

Посебни приходи-накнаде по разним основама, 

наплаћени по посебним законима, усмјериће се и 

трошити у складу с одобреним буџетом.  

 

Члан 6. 

Буџетски корисници могу, у складу са чланом 40. 

Закона о буџетском систему, стварати обавезе и 

користити средства само за намјене предвиђене 

буџетом и финансијским планом и то до износа 

који је планиран, а у складу са расположивим 

средствима.  

Буџетски корисници располажу планираним 

буџетским средствима према приоритетима, до 

висине расположивих буџетских средстава, које 

утврђује извршилац буџета - Градоначелник.  

 

Члан 7. 

Град се може задуживати узимањем кредита или 

емитовањем хартија од вриједности, на основу 

одлуке Скупштине Града, у складу са Законом о 

задуживању, дугу и гаранцијама Републике 

Српске.  

Члан 8. 

Ако се у току фискалне године издаци повећају 

или средства смање, Градоначелник, на приједлог 

Одјељења за финансије, може донијети одлуку о 

обустави извршења појединих издатака 

(привремено извршење буџета), не дуже од 45 

дана.  

Привременом обуставом извршења може се:  

1. зауставити стварање краткорочних обавеза,  

2. предложити продужење уговореног рока за 

плаћање,  

3. зауставити давање одобрења за закључивање 

уговора,  

4. зауставити пренос средстава према 

планираним износима за тромјесечје, или за 

неки други период.  

 

Одјељење за финансије, у сарадњи са буџетским 

корисницима, припрема приједлог обима и мјера 

привременог обустављања извршења Буџета.  

Мјере привременог обустављања извршења морају 

се примијенити на све буџетске кориснике.  

О одлуци из става 1. овог члана, Градоначелник 

обавјештава Скупштину Града.  
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Члан 9. 

У приједлогу аката које усваја Скупштина Града, 

обрађивач приједлога обавезно наводи да ли 

усвајање приједлога захтијева ангажовање 

финансијских средстава те да ли су средства 

обезбијеђена и на којој позицији су планирана.  

Обрађивач предложеног акта претходно је дужан 

прибавити мишљење Одјељења за финансије о 

могућности финансирања.  

 

Члан 10. 

Буџетски издаци су: 

- текући расходи, 

- издаци за нефинансијску имовину, 

- издаци за финансијску имовину и отплату 

дугова, 

- остали издаци и 

- средства за посебне намјене (буџетска 

резерва). 

Члан 11. 

Одјељење за финансије управља и контролише 

прилив и одлив новчаних средстава према плану и 

приливу средстава. 

Кориштење средстава за набавку нефинансијске 

имовине корисника  – капитална улагања и  

буџетских средстава за субвенције и грантове 

вршиће се по добијању сагласности 

Градоначелника на план утрошка тих средстава. 

Средства за набавку нефинансијске имовине 

буџетски корисници могу користити након 

добијања сагласности Градоначелника и након 

подношења захтјева овлаштеног лица установе уз 

који је приложена одговарајућа документација 

(фотокопије доказа о проведеној јавној набавци, 

уговор и фактура). 

  

Члан 12. 

Одјељење за финансије сачињава кварталне 

финансијске планове потрошње у складу са 

процјеном остварења прилива буџетских 

средстава.  

Одјељење за финансије обавјештава буџетске 

кориснике о начину сачињавања и о оквирним 

износима кварталних финансијских планова 

потрошње и то најкасније 10 дана прије почетка 

квартала.  

Изузетно од претходног става овог члана, 

квартални финансијски план за први квартал 

фискалне године доставиће се до 15. јануара текуће 

фискалне године.  

Буџетски корисници припремају и достављају 

кварталне финансијске планове потрошње 

Одјељењу за финансије, најкасније 5 дана прије 

почетка квартала.  

Одјељење за финансије обавјештава буџетске 

кориснике о одобреним финансијским плановима и 

уноси их у Главну књигу трезора.  

Уколико буџетски корисник има потребу за 

пријевременим, сезонским коришћењем средстава, 

односно ако постоји потреба за већим износом 

планираних средстава у кварталу на појединим 

буџетским позицијама, дужан је, писменим 

захтјевом, тражити измјену кварталног 

финансијског плана са образложеним разлогом 

измјене и намјене тражених средстава.  

Укупан износ свих кварталних финансијских 

планова потрошње сваког буџетског корисника 

мора бити једнак износу усвојеног буџета за сваког 

буџетског корисника.  

Буџетски корисници могу стварати обавезе 

највише до износа планираних у кварталним 

плановима.  

Одјељење за финансије - Одсјек за рачуноводство 

и Одсјек за трезор одговорни су за измирење 

обавеза, у складу са одобреним кварталним 

финансијским плановима и у складу са овом 

одлуком.  

Члан 13. 

Унос оперативног буџета за приходе из члана 4. 

ставови 2. и 3. врши се на основу достављеног 

захтјева буџетског корисника (потрошачке 

јединице).  

Захтјев буџетског корисника (потрошачке 

јединице) за унос оперативног буџета за приходе 

из члана 4. ставови 2. и 3. заснива се на 

расположивим средствима.  

 

Члан 14. 

Одјељење за финансије - Одсјек за трезор врши 

пренос средстава за измирење обавеза по основу 

буџетских издатака, на основу образаца 

прописаних за трезорско пословање буџетских 

корисника, које сачињава и за које је одговоран 

буџетски корисник.  

Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање 

буџетских корисника морају бити сачињени на 

основу вјеродостојних књиговодствених исправа.  

Исправама из претходног става сматрају се:   

- обрачунске листе плата и накнада;  

- уговори;  

- предрачуни и рачуни за набавку средстава, 

материјала, робе и услуга;  

- одлуке и рјешења надлежних органа, из којих 

проистичу финансијске обавезе;  

- остале финансијске исправе. 

 

Члан 15. 

Буџетски корисници су одговорни за формалну, 

рачунску и суштинску исправност књиговo-

дствених исправа и за интерне контролне поступке 

којима подлијежу те исправе.  

За вјеродостојан унос података у рачуноводствени 

систем, помоћне и главну књигу трезора, одговара 

Одјељење за финансије - Одсјек за трезор.  

 

Члан 16. 

Исплата плата и осталих личних примања 

буџетских корисника врши се преносом средстава 

са Јединственог рачуна Трезора на текуће рачуне 

запослених, у одговарајућим банкама.  
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Члан 17. 

Корисници грантова дужни су буџетска средства 

користити у складу са планом и програмом на који 

су добили сагласност Градоначелника, а о 

утрошеним средствима уредно извјештавати 

Одјељење које прати рад корисника гранта. 

Коначан извјештај о искориштеним средствима 

гранта дужни су поднијети надлежном Одјељењу 

најкасније десет дана по истеку фискалне године. 

Јавне установе чији је оснивач Град  дужне су 

омогућити Интерној контроли – Интерном 

ревизору Градске управе Требиње увид и контролу 

над средствима које установа користи из Буџета 

као и над средствима властитих прихода о чему ће 

Интерна контрола – Интерни ревизор,  уз годишњи 

извјештај  установе доставити и  свој контролно - 

ревизорски извјештај о финансијском пословању 

установе која је предмет интерне контроле или 

ревизије ако је контрола извршена. 
 

Члан 18. 

Средства грантова са позиције гдје није одређен 

корисник, распоређиваће се Рјешењем или 

Уговором са Градоначелником на основу 

приједлога комисија за расподјелу средстава 

гранта. 

Комисије су дужне да обезбиједе транспарентан 

приступ потенцијалним корисницима средстава 

путем јавног позива. 
 

Члан 19. 

Обавезе по основу кредитних задужења, 

извршаваће се у износима који су доспјели за 

плаћање.  

Обавезе по основу осталих расхода и издатака 

Буџета измириваће се по сљедећим приоритетима:  

- средства за порезе и доприносе на нето плате и 

остала лична примања,  

- средства за ПДВ,  

- средства за нето плате,  

- средства за остала лична примања,  

- средства за социјалну заштиту, 

- поврат јавних прихода,  

- средства за обавезе према добављачима за 

робу, радове и услуге,  

- средства за обавезе према добављачима за 

инвестиције и инвестиционо одржавање,  

- средства за грантове и субвенције и 

- средства за остале обавезе.  
 

Члан 20. 

Корисници буџетских средстава дужни су да 

средства утврђена у Буџету користе руководећи се 

начелима рационалности и штедње.  

Буџетски корисници, као и остали корисници 

буџетских средстава, дужни су да се у поступку 

набавке роба, услуга и радова, придржавају 

одредби Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Босне и 

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

обавезној примјени модула набавки, прописаних 

Правилником о процедури вођења помоћних књига 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

59/05), Правилником о успостављању и вођењу 

главне књиге трезора („Службени гласник 

Републике Српске“, број 59/05), Упутством о 

форми, садржају и начину попуњавања образаца за 

трезорско пословање буџетских корисника 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

86/02, 5/03, 109/03, 117/05 и 9/11).  
 

Члан 21. 

Буџетски корисници дужни су да се, приликом 

трошења буџетских средстава, придржавају 

одредаба Закона о буџетском систему, што значи 

да смију стварати обавезе и користити средства 

само за намјене планиране буџетом и до износа 

који је планиран и расположив. 

Градоначелник ће, у складу са својим 

овлаштењима, провести контролу утрошка 

буџетских средстава код свих буџетских корисника 

преко службе Интерне контроле - Интерног 

ревизора Градске управе Града Требиња. 
 

Члан 22. 

Градоначелник располаже средствима до висине и 

за намјене одређене Буџетом. 

Стварање уговорених обавеза на средствима 

Буџета захтијева претходну провјеру да ли су 

средства планирана у Буџету. 

За намјенску употребу средстава одговорни су 

корисници буџетских средстава (Градоначелник, 

начелници одјељења, руководиоци Јавних 

установа и корисници грантова). 
 

Члан 23. 

Распоред средстава, утврђен Буџетом Града, може 

се изузетно прераспоређивати:  

а) у оквиру буџетског корисника (потрошачке 

јединице) - у оквиру расхода једне групе расхода,  

б) у оквиру буџетског корисника (потрошачке 

јединице) - између двије или више група расхода,  

в) између буџетских корисника (потрошачких 

јединица) - на начин и по поступку утврђеним 

овом одлуком.  

Члан 24. 

Прерасподјела средстава буџетског корисника 

(потрошачке јединице) у оквиру расхода, у оквиру 

издатака за нефинансијску имовину, у оквиру 

издатака за финансијску имовину и отплату дугова 

и у оквиру осталих издатака врши се на основу 

закључка буџетског корисника (потрошачке 

јединице), уз сагласност Одјељења за финансије. 

Изузетно од става 1. овог члана, не може се 

вршити прерасподјела буџетских средстава на 

расходе за лична примања.  
 

Члан 25. 

Прерасподјела средстава између расхода, издатака 

за нефинансијску имовину и издатака за 

финансијску имовину и отплату дугова у оквиру 

буџетског корисника (потрошачке јединице), врши 
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се на основу закључка Градоначелника, уз 

сагласност Одјељења за финансије.  

Градоначелник ће о извршеној прерасподјели 

средстава, извјештавати Скупштину Града, у 

оквиру Извјештаја о извршењу Буџета Града.  
 

Члан 26. 

Градоначелник може извршити прерасподјелу 

средстава, уз сагласност Одјељења за финансије, са 

једне на другу потрошачку јединицу, у оквиру 

Оперативне јединице I и у оквиру Оперативне 

јединице II, као и између потрошачких јединица 

Оперативне јединице I и Оперативне јединице II, у 

висини до 5% укупно усвојених средстава 

потрошачке јединице, којој се средства умањују.  

Градоначелник ће о извршеној прерасподјели 

средстава, извјештавати Скупштину Града, у 

оквиру Извјештаја о извршењу Буџета Града.  
 

Члан 27. 

Уколико је након усвајања Буџета или Ребаланса 

буџета, Скупштина Града донијела одлуку о 

кредитном задужењу Града на коју је прибављена 

сагласност Министарства финансија Републике 

Српске, Градоначелник може проширити 

оперативни Буџет доношењем Одлуке о алокацији 

средстава.  

Одјељење за финансије предлаже Одлуку о 

алокацији средстава, на основу захтјева буџетског 

корисника (потрошачке јединице) који ће 

реализовати кредитно задужење.  

Приликом израде Ребаланса буџета у текућој 

години, извршиће се усклађивање кредитног 

прилива из проширеног оперативног Буџета на 

начин да се, у оквиру Ребаланса буџета, планира 

кредитни прилив на приходовној и одлив на 

расходовној страни Буџета.  
 

Члан 28. 

Буџетска средства и буџетски издаци морају бити 

уравнотежени.  

Ако током фискалне године, дође до смањења или 

повећања буџетских средстава, односно повећања 

или смањења буџетских издатака, уравнотежење 

Буџета се проводи путем Ребаланса буџета.  

Ребаланс буџета проводи се по поступку за 

доношење Буџета.  

Градоначелник је дужан да предложи уравнотеже- 

ње (ребаланс) буџета ако се у току буџетске 

године, приходи не буду остварили према 

предвиђеном Буџету или се буду остварили у 

већем износу од планираног. 

Градоначелник је дужан приступити Ребалансу 

буџета ако се тoком године стекну услови за нове 

инвестиције. 

Члан 29. 

Буџетска резерва представља дио планираних 

средстава која се не распоређују унапријед, већ на 

основу посебних одлука Градоначелника, у складу 

са Законом о буџетском систему Републике Српске 

и са овом одлуком.  

Члан 30. 

У буџетску резерву, може се издвојити највише до 

2,5% укупних прихода за фискалну годину.  

Средства буџетске резерве могу се користити за 

намјене утврђене чланом 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске, за:  

1. покривање непредвиђених расхода за које нису 

планирана средства у Буџету,  

2. буџетске издатке за које се, у току године, 

покаже да планирана буџетска средства нису била 

довољна,  

3. привремено извршавање обавеза Буџета усљед 

смањеног обима буџетских средстава и  

4. изузетно за остале намјене у складу са одлукама 

Градоначелника.  

Средства буџетске резерве се троше на основу акта 

који доноси Градоначелник.  

Одобравање средстава за грантове (помоћи) из 

средстава буџетске резерве може се вршити на 

основу утврђених критеријума, а на основу 

подношења одговарајућег програма, односно 

пројекта тражиоца средстава. 

Корисници средстава за грантове (помоћи) из 

средстава буџетске резерве дужни су  поднијети 

извјештај о утрошку примљених средстава 

најкасније до 31. јануара наредне године. 

Градоначелник је дужан, полугодишње и годишње, 

извјештавати Скупштину Града о коришћењу 

средстава буџетске резерве.  
 

Члан 31. 

Средства планирана за буџетску резерву нису 

организационо и економски класификована.  

Организациона, економска и функционална 

класификација биће одређена коришћењем 

средстава, на начин да се донесе одлука о 

реалокацији средстава са буџетске резерве на 

одговарајући организациони, економски и 

функционални код.  

Сагласност на трошење буџетске резерве даје 

Одјељење за финансије.  

                                                                     

Члан 32. 

Буџетски суфицит/дефицит представља разлику 

између збира прихода, без прихода обрачунског 

карактера и примитака за нефинансијску имовину 

и збира расхода, без расхода обрачунског 

карактера и издатака за нефинансијску имовину на 

крају фискалне године.  

Нераспоређени суфицит расположив за расподјелу 

ће се распоређивати на основу Одлуке Скупштине 

Града.  

Непокривени дефицит финансираће се 

приоритетно из нераспоређених средстава 

буџетске резерве из Буџета Града, а по потреби и 

задуживањем у складу са Законом о буџетском 

систему и Законом о задуживању, дугу и 

гаранцијама Републике Српске.  

Остварени нераспоређени буџетски суфицит 

расположив за расподјелу  приоритетно ће се 
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користити за покриће исказаног дефицита из 

ранијих фискалних година.  

 

Члан 33. 

У случају да ова Одлука садржи друга рјешења у 

односу на друге одлуке у предмету које се тичу 

извршења Буџета, a што би довело до стварања 

виших обавеза Буџету, примјењиваће се одредбе 

ове Одлуке. 

Члан 34. 

Контролу намјенског коришћења и утрошка 

буџетских средстава, као и поступање корисника 

буџетских средстава у складу са овом одлуком, 

врши интерни ревизор.  

 

Члан 35. 

За извршење Буџета, одговоран је Градоначелник.  

 

Члан 36. 

Одјељење за финансије, тромјесечно, извјештава 

Градоначелника о извршењу Буџета Града за 

текућу фискалну годину.  

Градоначелник извјештава Скупштину Града о 

извршењу Буџета Града полугодишње и годишње.  

 

Члан 37. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику Града 

Требиња“.  

 

Број:09-013-337/16 

Датум:22.12.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. а у вези са 

тачком 9. 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 и 3/16), Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 22.12.2016. године, 

донијела је  

О Д Л У К У   

о стипендирању студената 

 

I 

Овом Одлуком утврђује се извор средстава, 

услови за стицање и поступак додјеле стипендија. 

 

II 

Извор средстава за стипендирање студената су 

средства предвиђена Буџетом Града Требиња на 

годишњем нивоу. 

III 

Висину износа стипендије за мјесец по 

стипендисти утврђује Градоначелник Одлуком о 

расписивању конкурса за додјелу стипендија 

редовним студентима првог циклуса студија, а 

исплаћиваће се за 10 мјесеци у години. 

 

IV 

Услови за стицање права за додјелу стипендија су: 

 да je подносилац захтјева држављанин 

Републике Српске са сталним мјестом боравка 

на територији ГрадаТребиња, 

 да подносилац захтјева није корисник 

стипендије или другог вида помоћи (кредит) 

одобрене од стране правног или физичког 

лица, 

 да је подносилац захтјева уписан први пут као 

редован студент II, III, IV, V или VI године 

студија. 

V 

1) Стипендија ће се додјељивати на основу 

утврђеног редослиједа првенства од стране 

Комисије за додјелу стипендија пo основу 

Конкурса. 

2) Комисију из претходног става овог члана 

именоваће Скупштина Града Требиња 

посебним Рјешењем. 

 

VI 

1) Комисија je дужна објавити Конкурс на Радио 

Требињу, на сајту и огласној табли Града 

Требиња. 

2) Конкурс мора бити отворен најмање 15 дана 

од дана објављивања на огласној табли Града 

Требиња. 

VII 

Код додјеле стипендија, поред услова 

предвиђених тачком IV ове одлуке, Комисија ће 

врједновати успјех током школовања и социјални 

статус подносиоца захтјева, у складу са 

Правилником о условима и поступку остваривања 

права на стипендију који ће донијети 

Градоначелник Града Требиња по ступању на 

снагу ове Одлуке. 

VIII 

Одлуку о утврђивању редослиједа првенства 

Комисија je дужна донијети у року од 15 дана од 

дана затварања Конкурса и исту објавити на сајту 

и огласној табли Града Требиња. 

 

IX 

1) Ha Одлуку из тачке  VIII незадовољни 

подносилац захтјева за додјелу стипендије 

може уложити жалбу Другостепеној комисији 

за додјелу стипендија у року од 15 дана од 

дана објављивања Одлуке. 

2) Скупштина Града ће посебним Рјешењем 

именовати Другостепену комисију за додјелу 

стипендија. 

X 

Одлука Другостепене комисије je коначна. 

 

XI 

Ha основу коначне Одлуке о додјели стипендија 

Градоначелник ће закључити појединачне уговоре 

о начину и условима кориштења стипендија. 
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XII 

Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге 

Одлука о стипендирању студената број: 09-013-

11/04 од 23.02.2004. године („Службени гласник 

Општине Требиње“, број 1/04). 

 

XIII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-338/16 

Датум:22.12.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
____________________________________________ 

 

На основу чланова 67, 69, 71, 72. и 73. Закона o 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, број 40/13), члана 4. 

Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта („Службени 

гласник Републике Српске“, број 95/13) као и 

члана 36. Статута Града Требиња („Службени 

гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 

3/16), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 22.12.2016. године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о усвајању Програма уређења грађевинског 

земљишта за 2017. годину 

 

Члан 1. 

Скупштина Града Требиња усваја Програм 

уређења грађевинског земљишта за 2017. годину. 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм уређења 

грађевинског земљишта за 2017. годину.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

обајвљивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-342/16 

Датум:22.12.2016. године 

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

____________________________________________ 

  

ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Програм уређења  и опремања  грађевинског 

земљишта  са финансијским планом за 2017. 

годину (у даљем тексту: Програм) обухвата 

уређивање и опремање  грађевинског земљишта на 

територији  града Требињa, тј. улагања у припрему 

и изградњу капиталних објеката. 

Програм се заснива на рјешењима и условима 

садржаним у законима, одлукама и прописима 

којима се уређују односи у области грађевинског 

земљишта  и грађења. 

Врсту и обим програмских задатака опредјељују: 

Буџет Града Требиња за 2017. годину, те  стање 

реализације инвестиција и изградње објеката 

комуналне инфраструктуре чија реализација траје 

више година, стање израде започете планске и 

техничке документације. 

Основна опредјељења Програма су: 

Рационално коришћење  грађевинског земљишта и 

боље искоришћење постојећих капацитета 

инфраструктурних система. 

Полазећи од наведених циљева, података о стању 

радова и материјалних оквира за реализацију 

Програма, Програм садржи избор приоритетних 

објеката комуналне инфраструктуре и планиране 

активности које су утврђене по сљедећим 

основним критеријумима: 

 

- завршетак и довођење у функцију објеката 

чија је изградња у току; 

- одржавање континуитета изградње 

комуналних објеката значајних за развој града 

у цјелини; 

- изградња нових објеката и доградња 

постојећих који су неопходни за реализацију 

стамбене и друге изградње на започетим и 

новим локацијама; 

- израда планске и техничке документације за 

просторе и објекте чија је реализација 

извјесна, као припрема за реализацију 

Програма у наредним годинама. 

-  

Основе за израду Програма уређења грађевинског 

земљишта у 2017. години су: 

- Стратегија развоја општине Требиње, 

- Преузете обавезе по основу накнада за 

уређење грађевинског земљишта, 

- Студије, анализе и пројекти, 

- Приоритети произашли из постојећег стања 

инфраструктуре у односу на потребе, 

- Приоритети произашли из захтјева грађана, 

мјесних заједница и јавне расправе. 

 

Програм обухвата активности на: 

 

а) припремању грађевинског земљишта за 

изградњу (прибављање земљишта, израда 

урбанистичке документације, геодетских и других 

подлога, инжењерско-техничка испитивања 

земљишта, санациони радови и рашчишћавање 

земљишта), 

б) опремање грађевинског земљишта (изградња 

објеката водоснабдијевања и канализације, 

саобраћајних површина и уређење слободних 

површина и други радови комуналне 

инфраструктуре).
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1. Прибављање земљишта 

Локалитет Планиране услуге /радови 

 

Планирана средства: 

 

МЗ Полице 

МЗ Горица 

Пројекат подсистема водоснабдијевања 

за компоненту 2. и 3. 

(експропријација земљишта) 

100.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Горица 

МЗ Полице 
Источна обилазница 

(експропријација земљишта) 

100.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Центар 
Околно уређење Спомен обиљежја палим борцима 1991-1995. 

године у Требињу 

(експропријација земљишта) 

100.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Засад 
Улица Нова 

(експропријација земљишта) 

50.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Засад 
Саобраћајница  „Дражин До – Град Сунца“ 

(експропријација земљишта) 

50.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Петрово поље 
Пут у насељу Чичево 

(експропријација земљишта) 

10.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Центар 
Стамбено-пословни објекат на Тргу слободе 

(експропријација земљишта) 

40.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  
450.000,00 КМ 

 

 

 

2. Изградња стамбених објеката за посебне социјалне групе 

Локалитет Планиране услуге /радови 

 

Планирана средства: 

 

МЗ Засад 
Зграда за избјегла и расељена лица – ЦЕБ2 програм 

(техничка документација, дозволе, прикључци) 

285.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  

 

285.000,00 КМ 

 

 

 

3. Изградња  и прибављање осталих објеката  

Локалитет Планиране услуге /радови 

 

Планирана средства: 

 

МЗ Центар Стамбено-пословни објекат на Тргу слободе 

50.000,00 КМ 

(буџет) 

 

МЗ Засад 

 
Ватрогасни Дом 

(грађевински и грађевинско-занатски радови) 

250.000,00 КМ 

(буџет) 

 

УКУПНО  

 

300.000,00 КМ 
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4. Изградња и прибављање саобраћајних објеката 

 Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Полице 

МЗ Горица 

Источна обилазница 

(техничка документација) 

 

50.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Горица 
Горичка – крак 1 

(извођење занатско-бетонских радова) 

(извођење асфалтерских радова) 

30.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Горица 
Улица Ђурђевданска 

(извођење занатско-бетонских радова) 

 

19.500,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Засад 
Површка улица 

(извођење занатско-бетонских радова) 

5.500,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  

 

105.000,00 КМ 

 

 

 

 

5. Водени путеви 

Локалитет Планиране услуге /радови 

 

Планирана средства: 

 

МЗ Горица 

МЗ Полице 

Пројекат снабдијевања водом и канализација у граду 

Требињу 

(извођење занатско-бетонских радова) 

(извођење монтажерских радова) 

850.000,00 КМ 

(хидроакумулације) 

 

УКУПНО  

 

850.000,00 КМ 

 

 

 

 

6. Изградња и прибављање  водовода и канализације 

Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Зупци 
Водоснабдијевање Зубаца и Убала 

(техничка документација, надзор, студија изводљивости) 

 

130.000,00 КМ 

(водне накнаде) 

 

МЗ Засад 

 

Оборинска одводња улица Нова 

(извођење занатско-бетонских 

и монтажерских радова) 

240.000,00 КМ 

(водне накнаде) 

МЗ Засад 

 

Оборинска одводња улица С1 

(извођење занатско-бетонских 

и монтажерских радова) 

100.000,00 КМ 

(водне накнаде) 

УКУПНО  

 

470.000,00 КМ 
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7. Реконструкција и инвестиционо одржавање објеката 

Локалитет Планиране услуге /радови 

 

Планирана средства: 

 

МЗ Хрупјела 

 
Пут кроз градско гробље Подгливље 

(асфалтерски радови) 

20.000,00 КМ 

(буџет) 

 

МЗ Центар 
Улица Краља Петра I Карађорђевића 

(асфалтерски радови) 

 

120.000,00 КМ 

(буџет) 

 

УКУПНО  

 

140.000,00 КМ 

 

 

 

8. Вањско освјетљење 

Локалитет Планиране услуге /радови 

 

Планирана средства: 

 

МЗ Горица 

 
Јавна расвјета Подгливље 

(монтажерски радови) 

30.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Центар 

 

Јавна расвјета капије Старог града 

(монтажерски радови) 

3.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  

 

33.000,00 КМ 

 

 

 

9. Реконструкција и инвестиционо одржавање осталих објеката 

Локалитет Планиране услуге /радови 

 

Планирана средства: 

 

МЗ Тини 
Околно уређење зграде у Жељезничкој улици 

(асфалтерски радови) 

20.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  

 

20.000,00 КМ 

 

 

 

10. Остала материјална и непроизведена имовина 

Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Полице 
Израда Регулационог плана Абазовине – Студенац 

(набавка услуге израде Плана) 

7.000,00 КМ 

(буџет) 

 
Измјена и допуна Урбанистичког плана Требиње 

(набавка услуге израде измјене и допуне Плана) 

70.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  

 

77.000,00 КМ 
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11. Капитални грантови јавним нефинансијским субјектима 

Локалитет Планиране услуге /радови Планирана средства: 

МЗ Засад 
Палата правде 

(чишћење терена, дозволе, прикључци) 

270.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Љубомир 
Водовод Врпоље – Моско 

(грађевински и монтажерски радови) 

20.000,00 КМ 

(буџет) 

МЗ Полице Општа болница Требиње 
50.000,00 КМ 

(буџет) 

УКУПНО  

 

340.000,00 КМ 

 

 

Укупно за  инфраструктуру биће уложено 3.070.000,00 КМ. Од тога су: 
 

Буџетска средства: 1.750.000,00 КМ 

Хидроакумулације: 850.000,00 КМ 

Водне накнаде: 470.000,00 КМ 
 

Број:09-013-342/16 

Датум:22.12.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. тачка 18. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и Приједлога Комисије за 

награде и признања од 22.12.2016. године, 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 22.12.2016. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о додјели признања за 2016. годину 
 

Члан 1. 

Повеља Града Требиња за допринос у одбрани 

народа и простора Републике Српске додјељује се 

генералу Радовану Грубачу. 
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-343/16 

Датум:22.12.2016. године 

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 36. став 2. тачка 18. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и Приједлога Комисије за 

награде и признања од 22.12.2016. године, 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној 

дана 22.12.2016. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о додјели признања за 2016. годину 

Члан 1. 

Повеља Града Требиња за допринос у области 

привреде додјељује се господину Душану 

Васиљевићу. 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-343-1/16 

Датум:22.12.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

_____________________________________________ 
 

На основу 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 и 3/16), Скуштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 22.12.2016. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о утврђивању посебне накнаде  за солидарност 

Града Требиња 
 

I 

Овом одлуком уређује се посебна накнада за 

солидарност, обвезници, основица, начин 

обрачунавања, плаћања и наплате посебне накнаде за 

солидарност. 

II 

Циљ утврђивања посебне накнаде за солидарност је 

обезбјеђење средстава за помоћ социјално 

угроженим категоријама грађана, пољопривредним 
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произвођачима, те помоћ економско-развојним 

пројектима и програмима Града Требиња. 
 

III 

Посебна накнада за солидарност представља 

намјенска средства која се обезбјеђују из пословног 

прихода привредних субјеката чије је сједиште на 

територији града Требиња.  
 

IV 

Обвезници посебне накнаде за солидарност су: 

- привредна друштва и јавна предузећа чије је 

сједиште на територији града Требиња, а чији 

укупан годишњи приход прелази 50.000 КМ,  

- физичка лица која обављају професионалну 

дјелатност или занатско-предузетничку 

дјелатност са сједиштем на териорији града 

Требиња и чији укупан годишњи приход прелази 

износ од  50.000 КМ. 

Уплата обвезника посебне накнаде за солидарност 

сматра се чланарином.  
 

V 

1) Основица посебне накнаде за солидарност 

представља укупан приход који обвезници из тачке 

IV ове одлуке остварују од пословања.  

2) Основица из подтачке 1. ове тачке, утврђује се на 

основу финансијских извјештаја које обвезници 

подносе Агенцији за посредничке, информатичке и 

финансијске услуге Републике Српске.  
 

VI 

1) Посебна накнада за солидарност обрачунава се и 

плаћа у висини од 0,5% на основицу из тачке V ове 

одлуке.  

2) Стопа из подтачке 1. ове тачке утврђује се 

годишње. 

VII 

1) Обрачун посебне накнаде за солидарност врши 

Градска управа Града Требиња рјешењем. 

2) Посебна накнада за солидарност плаћа се до 30. 

јуна текуће године на основу рјешења Градске 

управе Града Требиња. 
 

VIII 

Посебна накнада за солидарност представља приход 

Фонда солидарности Града Требиња. 
 

IX 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“  

и примјењиваће се од 01.01.2017. године. 

 

Број:09-013-344/16 

Датум:22.12.2016. године 

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

6/15 и 3/16) и члана 18. Закона о удружењима и 

фондацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 52/01 и 42/05), Скуштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 22.12.2016. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У  

о оснивању Фонда солидарности Града Требиња 

 

I 

Овом одлуком уређује се оснивање, статус, 

дјелатност, организација Фонда солидарности Града 

Требиња (у даљем тексту: Фонд), надлежности, 

извори средстава, као и начин и врсте додјеле 

помоћи из средстава Фонда. 

 

II 

1) Овом одлуком оснива се Фонд, чији је оснивач 

Град Требиње, на период од 4 године од дана 

ступања на снагу ове одлуке. 

2) Права и одговорности оснивача Фонда врши 

Градоначелник. 

3) Фонд има својство правног лица са јавним 

овлаштењима. 

4) Сједиште Фонда је у Требињу, у улици Цара 

Лазара број 12. 

5) Фонд има печат и отворен рачун код пословне 

банке. 

6) Рад Фонда је јаван. 

III 

1) Циљ оснивања Фонда је додатна помоћ социјално 

угроженим категоријама грађана, пољопривредним 

произвођачима, те помоћ економско-развојним 

пројектима и програмима Града Требиња. 

2) Фонд додјељује средства на име једнократне 

помоћи за остваривање циљева у складу са 

подтачком 1. ове тачке, на начин и по поступку 

прописаном Статутом и овом одлуком. 

3) Управни одбор Фонда доноси општи акт којим се 

утврђују правила додјеле средстава и појединачну 

одлуку о додјели средстава.  

 

IV 

1) Орган управљања Фондом је Управни одбор којег 

именује Скупштина Града Требиња на приједлог 

институције чији су представници чланови, односно 

Привредне коморе Републике Српске – Подручне 

привредне коморе Требиње у случају чланова из 

подтачке 2. алинеја 4. ове тачке. 

2) Управни одбор има седам чланова и то: 

- једног представника Града Требиња, замјеник 

Градоначелника, 

- једног представника Аграрног Фонда Града 

Требиња, директор, 

- једног представника Центра за социјални рад 

Града Требиња, директор, 

- четири представника привредних субјеката са 

сједиштем на територији града Требиња.  

3) Предсједника Управног одбора бирају чланови 

Управног одбора.  
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4) Предсједник Управног одбора је лице овлашћено 

за заступање и представљање Фонда. 

5) Фонд има једног запосленог који обавља 

административне послове за потребе Фонда. 

6) Стручне послове за потребе Фонда врши Стручна 

служба Градоначелника Града Требиња. 

 

V 

Управни одбор: 

- доноси Статут Фонда и друге опште акте којима 

се уређује дјелатност, начин рада и друга питања 

од значаја за рад Фонда,  

- одлучује о расподјели средстава новчане помоћи,  

- одговара за остваривање циљева Фонда 

утврђених овом одлуком и Статутом Фонда, 

- даје сагласност на правне радње предузете у име 

Фонда прије његовог уписа у регистар, 

- управља имовином Фонда, 

- врши измјене и допуне Статута и других аката, 

- именује предсједника Управног одбора,  

- припрема финансијске и друге извјештаје и  

- врши друге послове у складу са законом и 

Статутом. 

 

VI 

1) Управни одбор Фонда доноси Статут Фонда. 

2) Статут Фонда садржи: 

- назив и сједиште Фонда, 

- циљеве и дјелатност Фонда, 

- органе Фонда, начин њиховог избора и опозива, 

надлежност, кворум, правила гласања, 

укључујући и специфична питања којима се 

одлучује квалификованом већином, 

- начин подношења финансијског извјештаја и 

извјештаја о раду, 

- правила кориштења средстава, 

- кориснике средстава, 

- начин и поступак додјеле средстава једнократне 

помоћи, 

- поступак за измјене и допуне Статута, 

- поступак расподјеле преостале имовине Фонда у 

случају престанка, 

- заступање Фонда, 

- облик и садржај печата Фонда и  

- друге одредбе у складу са законом и овом 

одлуком. 

 

VII 

1) Средства Фонда за финансирање циљева из 

тачке III ове одлуке обезбјеђују се из: 

- посебне накнаде за солидарност, 

- домаћих и иностраних помоћи, 

- домаћих и иностраних донација и  

- других средстава. 

2) Средства из тачке I ове одлуке уплаћују се на 

рачун Фонда. 

 

VIII 

Управни одбор Фонда полугодишње подноси 

извјештај о раду Фонда Скупштини Града Требиња. 

IX 

На званичној интернет страници Града Требиња, 

Фонд објављује квартално извјештај о прикупљеним 

и додијељеним средствима.  
 

X 

Надзор над провођењем ове одлуке врши Скупштина 

Града Требиња. 

XI 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-345/16 

Датум:22.12.2016.године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 22. став 1. тачка 3. и 

члана 23. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“,  број 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 3. став 1. тачка 5. Закона о 

ликвидационом  поступку Републике Српске  

(„Службени гласник Републике Српске“, број 64/02) 

и члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној 

дана 22.12.2016. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о престанку рада Јавне установе „Требињестан“ 

Требиње 
 

I 

Град Требиње овом одлуком утврђује престанак рада  

Јавне установе  „Требињестан“ Требиње. 
 

II 

Марини Хербез са ЈМБГ 2505981158964 даје се 

овлаштење без ограничењa за подношење приједлога 

за покретање ликвидационог поступка у сврху 

ликвидације и брисања из регистра Јавне установе 

„Требињестан“ Требиње код суда надлежног за 

провођење ликвидационог поступка. 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-346/16 

Датум:22.12.2016. године 

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. у вези са тачком 

34. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) у складу са 

чланом 2. став 1. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 

78/11), чланом 2. став 1. Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник Републике Српске“, 
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број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и члана 72. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња на сједници одржаној дана 

22.12.2016. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
 

I 

Град Требиње (у даљем тексту оснивач) оснива Јавно 

предузеће „Рад - Требиње“ Требиње, у форми 

друштва са ограниченом одговорношћу. 
 

II 

Јавно предузеће из тачке I ове Одлуке послује под 

називом: Јавно предузеће „Рад - Требиње“ д.о.о. 

Требиње.  

III 

Сједиште Јавног предузећа „Рад - Требиње“ д.о.о. 

Требиње је у улици Цара Лазара број 12. 
 

IV 

Јавно предузеће „Рад - Требиње“ д.о.о. Требиње 

оснива се ради обављања дјелатности од  интереса за 

локалну заједницу у складу са Законом. 
 

V 

Дјелатности Јавног предузећа су: 

- 43.12 – Припремни радови на градилишту  

- 43.29 – Остали грађевински инсталациони 

радови 

- 43.31 – Фасадни и штукатурни радови 

- 43.32 – Уградња столарије  

- 43.33 – Постављање подних и зидних облога  

- 43.34 – Фарбарски и стакларски радови 

- 43.39 – Остали завршни радови у грађевинарству 

- 43.99 -  Остале специјализоване грађевинске 

дјелатности, д. н. 

- 68.20 – Изнајмљивање и пословање сопственим 

некретнинама или некретнинама узетим у закуп 

(лизинг) 

- 81.10 – Помоћне дјелатности управљања 

зградама 

- 81.21 – Основно чишћење свих зграда 

- 81.22 – Остала дјелатност чишћења зграда и 

објеката 

- 81.29 – Остале дјелатности чишћења 

- 81.30 – Услужне дјелатности уређења и 

одржавања зелених површина  

- 95.21 – Поправка електронских уређаја за 

широку потрошњу 

- 95.22 – Поправка апарата за домаћинство и 

опреме за кућу и башту 

- 95.24 – Поправка намјештаја и покућства.  

  

VI 

1) Средства за оснивање и почетак рада предузећа  

обезбјеђује Град Требиње. 

2) Оснивачки улог Оснивача износи 2.000,00 КМ 

(словима: двијехиљаде конвертибилних марака). 

3) У правном промету са трећим лицима Јавно 

предузеће „Рад - Требиње“ д.о.о. Требиње иступа 

у своје име и за свој рачун, самостално и без 

ограничења. За обавезе створене у правном 

промету са трећим лицима, ово Јавно предузеће 

одговара цјелокупном својом имовином. 

4) За обавезе Јавног предузећа „Рад - Требиње“ 

д.о.о. Требиње Оснивач одговара до висине 

оснивачког улога. 
 

VII 

Средства за обављање дјелатности предузећа 

обезбјеђују се из Буџета Града Требиња, из прихода 

које ће ово предузеће остваривати вршењем своје 

дјелатности и из других извора у складу са Законом. 
 

VIII 

Односи између Јавног предузећа и оснивача 

регулисаће се посебним уговором. 
 

IX 

Органи Јавног предузећа „Рад - Требиње“ д.о.о. 

Требиње су: 

- Скупштина, 

- Надзорни одбор, 

- Управа (менаџмент).  
 

X 

Послове Скупштине у овом Јавном предузећу обавља 

Скупштина Града Требиња, као орган који је донио 

Одлуку о његовом оснивању. 
 

XI 

Надлежности Скупштине су: 

- доноси Статут предузећа и друге пословне акте у 

складу са Законом,  

- доноси етички кодекс, 

- доноси план пословања и ревидирани план 

пословања, 

- доноси програм инвестиција за плански период, 

- именује и разрјешава Надзорни одбор,  

- именује и разрјешава Одбор за ревизију, 

- одлучује о трајној пословној сарадњи и 

повезивању са другим предузећима, 

- одлучује о расподјели годишње добити и 

покрићу губитка, 

- одлучује о повећању и смањењу основног 

капитала, 

- одлучује о оснивању нових предузећа, 

- одлучује о оснивању пословне јединице,  

- одлучује о статусним промјенама, промјени 

правне форме и престанку Јавног предузећа, 

- одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, 

залагању или другом располагању имовином 

велике вриједности, у складу са Законом о 

привредним друштвима,  



Датум: 29.12.2016. год.                 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                  Број: 15 - Страна:    49 

- одлучује о другим питањима у складу са законом 

и Статутом предузећа. 

 

XII 

Надзорни одбор предузећа састоји се од три члана, 

које именује и разрјешава Скупштина у складу са 

Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима.  

XIII 

Надзорни одбор је надлежан да: 

- надзире рад управе,  

- доноси Пословник о своме раду, 

- предлаже Статут, етички кодекс и друге акте 

Скупштини, 

- предлаже именовање и разрјешење чланова 

Одбора за ревизију, 

- именује и разрјешава чланове управе у складу са 

поступцима утврђеним Статутом и законом, 

- доноси смјернице о набавци и врши надзор над 

њиховим спровођењем, 

- одобрава препоруке одбора за ревизију о 

расподјели добити, те другим питањима, 

- даје овлашћење за ограничене активности у 

складу са овим законом, 

- даје упутства директору за спровођење истраге у 

вези са учињеним неправилностима, 

- даје приједлог Скупштини о пословној сарадњи 

и повезивању са другим предузећима,  

- доноси одлуке о инвестирању у складу са 

законом и Статутом,  

- даје приједлог Скупштини о оснивању нових 

предузећа,  

- утврђује приједлог одлука Скупштине јавног 

предузећа и врши контролу спровођења 

усвојених одлука, 

- обавља и друге послове утврђене законом, 

Статутом и актима предузећа.  

 

XIV 

Управу предузећа ( у даљем тексту Управа) чине: 

- директор,  

- извршни директори. 

 

XV 

Лазар Прцовић ЈМБГ 1107978153952  ће до 

именовања директора ЈП „Рад - Требиње“ д.o.o. 

Требиње обављати послове  вршиоца дужности 

директора. 

 

XVI 

Управу бира надзорни одбор већином гласова, на 

основу јавног конкурса за избор најбоље 

квалификованог кандидата, према оперативним и 

пословним потребама предузећа, у складу са 

одредбама Статута предузећа. 

XVII 

Надлежност управе је: 

- извјештавање Надзорног одбора на захтјев 

Надзорног одбора, 

- спровођење етичког кодекса,  

- израда и надгледање реализације планова 

пословања, 

- предлагање и спровођење смјерница о набавци, 

те спровођење важећих прописа, 

- утврђивање приједлога о расподјели добити и 

покрићу губитка, 

- запошљавање и отпуштање запослених у складу 

са поступцима утврђеним актима предузећа и 

важећим законима,  

- давање приједлога Надзорном одбору о 

пословној сарадњи и повезивању са другим 

предузећима,  

- давање приједлога Надзорном одбору о 

инвестиционим одлукама у складу са важећим 

законима о инвестицијама,  

- давање приједлога Надзорном одбору о 

оснивању нових предузећа, 

- обављање и других послова утврђених законом, 

Статутом и актима предузећа, 

- директор и извршни директори предузећа 

подлијежу дужностима, одговорностима и 

ограничењима у складу са законом. 
 

XVIII 

Предузеће престаје на начин како је то прописано 

законом. 

XIX 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-347/16 

Датум:22.12.2016. године 

     ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 5., 12. и 13. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

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

80. став 2., а у вези са чланом 100. став 1. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број 37/12 и 90/16) и члана 72. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), а у вези са Законом о 

класификацији дјелатности  Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 66/13) 

и Уредбом о класификацији дјелатности Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

8/14), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 22.12.2016. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о оснивању Јавне установе „Центар за социјални 

рад“ Требиње 
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I 

1) Град Требиње (у даљем тексту: оснивач) оснива 

Јавну установу „Центар за социјални рад“ 

Требиње (у даљем тексту: ЈУ ЦСР Требиње), као 

установу за обављање послова социјалне и 

дјечије заштите, породичне заштите и 

старатељства, извршења васпитних мјера 

заштитног надзора, услуга социјалног и другог 

стручног рада и других послова утврђених 

законом и другим прописима. 

2) Назив Установе је: Јавна установа „Центар за 

социјални рад“ Требиње. 

3) Скраћени назив установе је: ЈУ ЦСР Требиње. 
 

 II 

Дјелатност ЈУ ЦСР Требиње је: 

- 88.10 Дјелатности социјалног рада без смјештаја 

за старија лица и лица са инвалидитетом, 

- 88.91 Дјелатности дневне бриге о дјеци, 

- 88.99 Остале дјелатности социјалног рада без 

смјештаја, д.н. 
 

    III 

У спровођењу дјелатности социјалне заштите и 

социјалног рада ЈУ ЦСР Требиње врши сљедећа 

јавна овлашћења: 

- пружа прву стручну помоћ грађанима, 

- рјешава у првом степену о остваривању права 

утврђених Законом о социјалној заштити и 

одлукама о проширеним правима у јединицама 

локалне самоуправе, 

- рјешава у првом степену о остваривању права из 

области породично – правне заштите и 

старатељства, 

- ради на спровођењу мјера према малољетним 

лицима у кривичном поступку, 

- пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о 

правима из области социјалне заштите, 

- врши надзор над хранитељским породицама, 

- води евиденцију и документацију о правима, 

пруженим услугама и предузетим мјерама у 

оквиру своје дјелатности и издаје увјерења на 

основу евиденције и 

- врши исплату новчаних права утврђених 

Законом о социјалној заштити и другим 

прописима  и општим актима. 
 

IV 

ЈУ ЦСР Требиње поред послова из претходног члана, 

обавља и стручне послове у спровођењу социјалне 

заштите и социјалног рада, породичне и дјечије 

заштите, и то: 

- открива и прати социјалне потребе грађана и 

проблеме у области социјалне заштите, 

- предлаже и предузима мјере у рјешавању 

социјалних потреба грађана и прати њихово 

извршење, 

- предлаже мјере за унапређивање социјалне 

заштите и планирање развоја система социјалне 

заштите у локалним заједницама, организује и 

спроводи одговарајуће облике социјалне и 

дјечије заштите и непосредно пружа социјалне 

услуге, 

- прати стање у области дјечије и породично – 

правне заштите, покреће иницијативе и предлеже 

мјере за унапређивање система дјечије и 

породичне заштите, 

- развија и унапређује превентивне активности 

које доприносе спречавању и сузбијању 

социјалних проблема, 

- пружа дијагностичке услуге, спроводи 

одговарајући третман, савјетодавне, терапијске 

услуге и стручну помоћ корисницима, 

- подстиче, организује и координира 

професионални и добровољни рад у области 

социјалне заштите, 

- ради на развоју разноврсних модела збрињавања 

корисника у заједници и социјалних услуга у 

складу са потребама корисника, развија 

социјални рад у заједници, 

- пружа услуге помоћи и његе у кући, дневног 

збрињавања и прихватилишта, 

- подстиче и развија самопомоћ, добровољни рад, 

међуљудску солидарност,  добротворне и 

хуманитарне дјелатности, 

- обавља послове савјетовалишта за проблеме 

брака и породице, васпитања дјеце, усвојења, 

односа родитеља и дјеце, 

- обавља аналитичко – истраживачке послове у 

локалним заједницама и 

- обавља и друге послове утврђене законом и 

одлукама јединица локалне самоуправе. 
 

 V 

Сједиште ЈУ ЦСР Требиње је у Требињу у улици 

Вука Караџића број 5. 
 

  VI 

Средства за рад ЈУ ЦСР Требиње обезбјеђују се из 

Буџета Града Требиња, у складу са законом.  
 

VII 
Рјешењем Министра здравља и социјалне заштите 

Републике Српске, број 11/05-530-93/15 од 

09.10.2015. године утврђено је да ЈУ ЦСР Требиње 

испуњава услове у погледу простора, опреме, 

потребних стручних и других радника да може 

обављати дјелатност означену са 88.10, 88.91 и 88.99 

– дјелатност социјалног рада без смјештаја за старија 

лица и лица са инвалидитетом, дјелатност дневне 

бриге о дјеци и остале дјелатности социјалног рада 

без смјештаја, д.н.      
                                                     

VIII 

1) Директора ЈУ ЦСР Требиње именује и 

разрјешава оснивач, на период од четири године 

из реда стручних радника Центра из члана 91. 

Закона о социјалној заштити у складу са 

законом, уз претходно спроведен поступак јавне 

конкуренције и уз претходну сагласност 

Министарства. 

2) За директора ЈУ ЦСР Требиње могу бити 

именована, поред стручних радника и лица која 
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имају високу стручну спрему економских 

усмјерења под условима из подтачке 1. ове 

тачке. 

3) Општи и посебни услови за именовање 

директора ЈУ ЦСР Требиње утврђују се 

Статутом ЈУ ЦСР Требиње, у складу са законом. 

4) Директор ЈУ ЦСР Требиње руководи установом, 

представља и заступа установу и одговоран је за 

законитост њеног рада. 
 

IX 

1) Управни одбор ЈУ ЦСР Требиње именује и 

разрјешава Скупштина Града, на приједлог 

Градоначелника, након спроведеног поступка 

јавне конкуренције.  

2) Управни одбор ЈУ ЦСР Требиње има три члана. 

3) Запослени у ЈУ ЦСР Требиње не могу бити 

чланови њеног Управног одбора. 

4) Управни одбор ЈУ ЦСР Требиње доноси Статут 

установе, одлучује о пословању установе, 

разматра и усваја извјештај о пословању и 

годишњи обрачун, доноси програм рада и 

финансијски план установе, одлучује о 

коришћењу средстава, у складу са законом и 

Статутом установе и врши друге послове 

утврђене актом о оснивању и Статутом установе. 
 

X 

ЈУ ЦСР Требиње је правни насљедник Општинског 

фонда за социјалну и дјечију заштиту Требиње. 

 

 XI 

ЈУ ЦСР Требиње ће у законском року од дана 

ступања на снагу ове одлуке, ускладити своје акте са 

овом одлуком. 

XII 

Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге 

Одлука о усклађивању организације Центра за 

социјални рад општине Требиње са Законом о 

социјалној заштити бр. 09-023-59/93 од 10.08.1993. 

године и Одлука о измјени и допуни Одлуке о 

усклађивању организације Центра за социјални рад 

Општине Требиње са Законом о социјалној заштити 

број 09-013-79/11 од 18.04.2011. године. 
 

      XIII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-348/16 

Датум:22.12.2016. године 

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 
 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 50. и 51. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 36. Статута Града Требиња 

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

6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња на сједници одржаној дана 22.12.2016. 

године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање секретара Скупштине Града Требиња 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

секретара Скупштине Града Требиња. 

 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критерији за избор и 

именовање секретара Скупштине Града Требиња 

прописани су Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста у Градској управи 

Града Требиња („Службени гласник Општине 

Требиње“, број 5/09, 4/10, 1/11, 6/11, 1/12, 7/12 и 8/12 

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

2/14, 6/14, 12/14, 3/15, 7/15, 3/16, 8/16, 9/16, 10/16, 

11/16, 13/16 и 14/16). 

 

Члан 3. 

Секретара Скупштине Града Требиња, на основу 

проведеног Јавног конкурса и приједлога Комисије 

за провођење поступка по Јавном конкурсу за избор 

и именовање секретара Скупштине Града Требиња 

именује Скупштина Града на вријеме трајања 

мандата Скупштине Града Требиња.  

 

Члан 4. 

Јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и најмање једном дневном листу 

доступном јавности на територији Републике Српске, 

са роком од 15 дана од дана посљедњег објављивања 

конкурса. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-349/16 

Датум:22.12.2016.године  

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 53. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16) и члана 36. став 2. алинеја 19. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, 

број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Скупштина Града 

Требиња на сједници одржаној дана 22.12.2016. 

године, донијела је 
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О Д Л У К У 

о именовању Комисије за провођење поступка по 

Јавном конкурсу за избор и именовање секретара 

Скупштине Града Требиња 

 

Члан 1. 

У Комисију за провођење поступка по Јавном 

конкурсу за избор и именовање секретара 

Скупштине Града Требиња именују се: 
 

1. Стојанка Мисита, дипл.правник 

2. Марица Милановић, дипл.правник 

3. Васо Мијановић, дипл.правник 

4. Рајко Ћапин, дипл. менаџер у спорту и професор 

физичког васпитања 

5. Јелена Карадеглија, дипл.правник. 

 

Члан 2. 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су 

одредбама Закона о службеницима и намјештеници-

ма у органима јединица локалне самоуправе. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-350/16 

Датум:22.12.2016.године 

     ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 114. 

Закона о локалној самоуправи Републике Српске 

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

члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 22.12.2016. године, донијела је 

 

О Д Л У К У  

о усвајању Нацрта одлуке о мјесним заједницама 

на подручју града Требиња 

 

Члан 1. 

Скупштина Града Требиња усваја Нацрт одлуке о 

мјесним заједницама на подручју града Требиња 

којом се уређује начин образовања и оснивања 

мјесних заједница, поступак избора органа мјесне 

заједнице, начин рада Савјета мјесних заједница и 

Зборова грађана, начин финансирања, као и друга 

питања од значаја за рад мјесних заједница на 

подручју града Требиња.  

 

Члан 2. 

Градоначелник Града Требиња ће именовати тим за 

провођење јавне расправе по Нацрту акта из члана 1. 

ове одлуке.  

 

Члан 3.  

Саставни дио ове одлуке је Нацрт одлуке о мјесним 

заједницама на подручју града Требиња. 

 

Члан 4.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број: 09-013-351/16                     ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 48. Закона о локалној самоуправи 

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

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

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној 

дана 22.12.2016. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за примопредају 

дужности 
 

I 

У Комисију за примопредају дужности између 

Градоначелника, као и службеника на руководећим 

радним мјестима Градске управе Града Требиња, 

именују се: 

1. Миро Гредо, предсједник 

2. Жељка Краљевић, члан 

3. Дејан Јанковић, члан. 
 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Стојанка Мисита, замјеник предсједника 

2. Слободанка Радовановић, замјеник члана 

3. Софија Вртикапа, замјеник члана. 
 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су 

Законом о локалној самоуправи. 

 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-352/16 

Датум:22.12.2016. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 46. став 4. и члана 48. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. и 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

сједници одржаној дана 22.12.2016. године, донијела 

је 
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О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за примопредају 

дужности 

 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица 

из члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за 

ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње, именују се: 
 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у 

Градској управи) 

2. Борис Вујовић, члан (запослен у Градској 

управи) 

3. Војин Мрдић, члан (запослен у ЈУ). 

 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена 

у Градској управи) 

2. Душко Миљановић, замјеник члана (запослен у 

Градској управи) 

3. Радмила Тошић, замјеник члана (запослена у 

ЈУ). 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су 

Законом о локалној самоуправи. 

 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-352-1/16 

Датум:22.12.2016. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 46. став 4. и члана 48. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. и 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

сједници одржаној дана 22.12.2016. године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за примопредају 

дужности 
 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица 

из члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за 

ЈУ за предшколско образовање и васпитање дјеце 

„Наша радост“ Требиње,  именују се: 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у 

Градској управи) 

2. Борис Вујовић, члан (запослен у Градској 

управи) 

3. Раденка Бутулија,члан (запослена у ЈУ). 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена 

у Градској управи) 

2. Душко Миљановић, замјеник члана (запослен у 

Градској управи) 

3. Маја Милић, замјеник члана (запослена у ЈУ). 

 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су 

Законом о локалној самоуправи. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-352-2/16 

Датум:22.12.2016. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 46. став 4. и члана 48. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. и 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

сједници одржаној дана 22.12.2016. године, донијела 

је 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за примопредају 

дужности 

 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица 

из члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за 

ЈУ „Требињеспорт“ Требиње именују се: 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у 

Градској управи) 

2. Борис Вујовић, члан (запослен у Градској 

управи) 

3. Јелена Магазин, члан (запослена у ЈУ). 

 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена 

у Градској управи) 

2. Душко Миљановић, замјеник члана (запослен у 

Градској управи) 

3. Александар Спаић, замјеник члана (запослен у 

ЈУ). 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су 

Законом о локалној самоуправи. 
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V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-352-3/16 

Датум:22.12.2016. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 46. став 4. и члана 48. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број 97/16) и члана 36. и 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

сједници одржаној дана 22.12.2016. године, донијела 

је 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за примопредају 

дужности 
 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица 

из члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за 

ЈУ „Центар за информисање и образовање“ Требиње, 

именују се: 
 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у 

Градској управи) 

2. Борис Вујовић, члан (запослен у Градској 

управи) 

3. Ратомир Мијановић, члан (запослен у ЈУ). 

 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена 

у Градској управи) 

2. Душко Миљановић, замјеник члана (запослен у 

Градској управи) 

3. Велибор Рајковић, замјеник члана (запослен у 

ЈУ). 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су 

Законом о локалној самоуправи. 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-352-4/16 

Датум:22.12.2016.године  

     ПРЕДСЈЕДНИК 

  Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 46. став 4. и члана 48. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. и 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

сједници одржаној дана 22.12.2016. године, донијела 

је 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за примопредају 

дужности 
 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица 

из члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за 

ЈУ „Културни центар“ Требиње, именују се: 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у 

Градској управи) 

2. Борис Вујовић, члан (запослен у Градској 

управи) 

3. Марко Ресковић, члан (запослен у ЈУ). 
 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена 

у Градској управи) 

2. Душко Миљановић, замјеник члана (запослен у 

Градској управи) 

3. Синиша Тасовац, замјеник члана (запослен у ЈУ). 

 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су 

Законом о локалној самоуправи. 

 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-352-5/16 

Датум:22.12.2016. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 46. став 4. и члана 48. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. и 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

сједници одржаној дана 22.12.2016. године, донијела 

је 

 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за примопредају 

дужности 

 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица 

из члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за 

ЈЗУ „Апотека“ Требиње, именују се: 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у 

Градској управи) 

2. Борис Вујовић, члан (запослен у Градској 

управи) 

3. Радомирка Алексић, члан (запослена у ЈЗУ). 
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II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена 

у Градској управи) 

2. Душко Миљановић, замјеник члана (запослен у 

Градској управи) 

3. Дијана Пантић, замјеник члана (запослена у 

ЈЗУ). 

 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 
 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су 

Законом о локалној самоуправи. 

 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-352-6/16 

Датум:22.12.2016. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 46. став 4. и члана 48. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. и 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

сједници одржаној дана 22.12.2016. године, донијела 

је 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за примопредају 

дужности 
 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица 

из члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за 

ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње, именују се: 
 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у 

Градској управи) 

2. Борис Вујовић, члан (запослен у Градској 

управи) 

3. Александра Вуковић, члан (запослена у 

ЈЗУ). 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена 

у Градској управи) 

2. Душко Миљановић, замјеник члана (запослен у 

Градској управи) 

3. Бранка Сараџић, замјеник члана (запослена у 

ЈЗУ). 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су 

Законом о локалној самоуправи. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-352-7/16 

Датум:22.12.2016. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 46. став 4. и члана 48. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. и 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

сједници одржаној дана 22.12.2016. године, донијела 

је 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за примопредају 

дужности 
 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица 

из члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за 

ЈП „Водовод“ А.Д. Требиње, именују се: 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у 

Градској управи) 

2. Борис Вујовић, члан (запослен у Градској 

управи) 

3. Зоран Миленић,члан (запослен у ЈП). 
 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена 

у Градској управи) 

2. Душко Миљановић, замјеник члана (запослен у 

Градској управи) 

3. Марина Гаџа, замјеник члана (запослена у ЈП). 
 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су 

Законом о локалној самоуправи. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-352-8/16 

Датум:22.12.2016. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 46. став 4. и члана 48. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. и 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

сједници одржаној дана 22.12.2016. године, донијела 

је 
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О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за примопредају 

дужности 

 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица 

из члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за 

ЈУ „Дом младих“ Требиње, именују се: 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у 

Градској управи) 

2. Борис Вујовић, члан (запослен у Градској 

управи) 

3. Зора Амбулија, члан (запослена у ЈУ). 

 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена 

у Градској управи) 

2. Душко Миљановић, замјеник члана (запослен у 

Градској управи) 

3. Јелена Жарковић, замјеник члана (запослена у 

ЈУ). 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су 

Законом о локалној самоуправи. 

 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-352-9/16 

Датум:22.12.2016. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 46. став 4. и члана 48. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. и 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

сједници одржаној дана 22.12.2016. године, донјела 

је 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за примопредају 

дужности 
 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица 

из члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за 

ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“ 

Требиње, именују се: 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у 

Градској управи) 

2. Борис Вујовић, члан (запослен у Градској 

управи) 

3. Жарко Вицо, члан (запослен у ЈУ). 
 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена 

у Градској управи) 

2. Душко Миљановић, замјеник члана(запослен у 

Градској управи) 

3. Јелена Мрдић, замјеник члана (запослена у ЈУ). 

 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су 

Законом о локалној самоуправи. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-352-10/16 

Датум:22.12.2016. године  

     ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 46. став 4. и члана 48. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. и 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

сједници одржаној дана 22.12.2016. године, донијела 

је 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за примопредају 

дужности 
 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица 

из члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за 

ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа“ 

Требиње, именују се: 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у 

Градској управи) 

2. Борис Вујовић, члан (запослен у Градској 

управи) 

3. Јадранка Алексић, члан (запослена у ЈУ). 

 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена 

у Градској управи) 

2. Душко Миљановић, замјеник члана (запослен у 

Градској управи) 

3. Александар Куртовић, замјеник члана (запослен 

у ЈУ). 

 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су 

Законом о локалној самоуправи. 
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V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-352-11/16 

Датум:22.12.2016. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 46. став 4. и члана 48. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 36. и 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

на сједници одржаној дана 22.12.2016. године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за примопредају 

дужности 
 

I 

У Комисију за примопредају дужности између лица 

из члана 46. став 4. Закона о локалној самоуправи за 

ЈУ „Требињестан“ Требиње, именују се: 

1. Дејан Јанковић, предсједник (запослен у 

Градској управи) 

2. Борис Вујовић, члан (запослен у Градској 

управи) 

3. Мира Спасојевић,члан (запослена у ЈУ). 
 

II 

Чланови Комисије из тачке I имају замјенике: 

1. Наташа Врећа, замјеник предсједника (запослена 

у Градској управи) 

2. Душко Миљановић, замјеник члана (запослен у 

Градској управи) 

3. Дарко Шпец, замјеник члана (запослен у ЈУ). 
 

III 

Чланови Комисије и њихови замјеници именују се на 

период од четири године са могућношћу поновног 

именовања. 

IV 

Задатак и надлежности Комисије дефинисани су 

Законом о локалној самоуправи. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-352-12/16 

Датум:22.12.2016. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 
 

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

владиним и другим именовањина Републике Српске 

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

члана 39. став 21. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 55. став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

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

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

6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 22.12.2016. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за финансије 
 

Члан 1. 

Госпођа Јелена Кулушић, дипломирани економиста, 

именује се за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за финансије у Градској управи Града 

Требиња. 

Члан 2. 

Именована ће обављати послове вршиоца дужности 

начелника Одјељења за финансије до коначног 

избора и именовања начелника тог Одјељења по 

објављеном конкурсу. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-353/16                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р.  

______________________________________________ 
 

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

владиним и другим именовањина Републике Српске 

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

члана 39. став 21. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 55. став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

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

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

6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 22.12.2016. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за просторно уређење 
 

Члан 1. 

Господин Марко Рикало, дипломирани инжењер 

геодезије, именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за просторно уређење у 

Градској управи Града Требиња. 
 

Члан 2. 

Именовани ће обављати послове вршиоца дужности 

начелника Одјељења за просторно уређење до 

коначног избора и именовања начелника тог 

Одјељења по објављеном конкурсу. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-353-1/16                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године    Драгослав Бањак, с.р.  

______________________________________________ 



Датум: 29.12.2016. год.                 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                  Број: 15 - Страна:    58 

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

владиним и другим именовањина Републике Српске 

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

члана 39. став 21. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 55. став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

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

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

6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 22.12.2016. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу 
 

Члан 1. 

Господин Ненад Милићевић, дипломирани 

економиста, именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу управу у Градској 

управи Града Требиња. 
 

Члан 2. 

Именовани ће обављати послове вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу управу  до коначног 

избора и именовања начелника тог Одјељења по 

објављеном конкурсу. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-353-2/16                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р.  

______________________________________________ 
 

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

владиним и другим именовањина Републике Српске 

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

члана 39. став 21. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 55. став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

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

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

6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 22.12.2016. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за привреду 
 

Члан 1. 

Господин Раденко Драшковић, дипломирани 

инжењер електротехнике, именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за привреду у 

Градској управи Града Требиња. 
 

Члан 2. 

Именовани ће обављати послове вршиоца дужности 

начелника Одјељења за привреду до коначног избора 

и именовања начелника тог Одјељења по објављеном 

конкурсу. 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-353-3/16                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р.  

______________________________________________ 
 

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

владиним и другим именовањина Републике Српске 

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

члана 39. став 21. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 55. став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

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

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

6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 22.12.2016. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за друштвене дјелатности 

 

Члан 1. 

Господин Зоран Милошевић, дипломирани 

економиста, именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за друштвене дјелатности у 

Градској управи Града Требиња. 

 

Члан 2. 

Именовани ће обављати послове вршиоца дужности 

начелника Одјељења за друштвене дјелатности до 

коначног избора и именовања начелника тог 

Одјељења по објављеном конкурсу. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-353-4/16                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р.  

______________________________________________ 
 

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

владиним и другим именовањина Републике Српске 

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

члана 39. став 21. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 55. став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

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

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

6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 22.12.2016. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за стамбено комуналне послове 
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Члан 1. 

Госпођица Јања Ћапин, дипломирани економиста, 

именује се за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за стамбено комуналне послове у Градској 

управи Града Требиња. 
 

Члан 2. 

Именована ће обављати послове вршиоца дужности 

начелника Одјељења за стамбено комуналне послове 

до коначног избора и именовања начелника тог 

Одјељења по објављеном конкурсу. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
  

Број: 09-013-353-5/16                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р.  

______________________________________________ 
 

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

владиним и другим именовањина Републике Српске 

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

члана 39. став 21. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 55. став 4. и 5. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 

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

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

6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 22.12.2016. године, донијела је 

 

О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за инспекцијске и послове комуналне 

полиције 

 

Члан 1. 

Господин Бојан Чворо, дипломирани инжењер 

електротехнике, именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за инспекцијске и послове 

комуналне полиције у Градској управи Града 

Требиња. 

Члан 2. 

Именовани ће обављати послове вршиоца дужности 

начелника Одјељења за инспекцијске и послове 

комуналне полиције до коначног избора и 

именовања начелника тог Одјељења по објављеном 

конкурсу. 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-353-6/16                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р.  

______________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 22.12.2016. 

године, донијела је 
 

О Д Л У К У  
 

Члан 1.  

Господин Дејан Бодирога разрјешава се са мјеста 

директора Јавне установе „Културни центар“ 

Требиње. 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-353-7/16                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу  члана 39. став 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

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

члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 22.12.2016. године, донијела је 

О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности директора Јавне 

установе „Културни центар“ Требиње 
 

Члан 1. 

Госпођа Бранка Сарић, дипломирани економиста, 

именује се за вршиоца дужности директора ЈУ 

„Културни центар“ Требиње.  
 

Члан 2.  

Именована ће обављати послове вршиоца дужности 

директора до коначног избора директора ЈУ 

„Културни центар“ Требиње. 

 

Члан 3.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-353-8/16                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 16. став 1. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о 
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раду Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 22.12.2016. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о разрјешењу дужности чланова Управног одбора 

Јавне здравствене установе „Апотека“ Требиње 

 

Члан 1.  

Разрјешавају се дужности чланова Управног одбора 

Јавне здравствене установе „Апотека“ Требиње, и то: 

1. Душан Драговић 

2. Жарко Бутулија 

3. Дејан Ковач. 

 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-353-9/16                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

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

члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 22.12.2016. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне здравствене установе 

„Апотека“ Требиње 

 

Члан 1.  

У Управни одбор Јавне здравствене установе 

„Апотека“ Требиње, као вршиоци дужности чланова, 

именују се:  

1. Драган Милошевић 

2. Душан Хајровић 

3. Јово Краљевић. 

 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-353-10/16                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 22.12.2016. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У  

 

Члан 1.  

Господин Душан Ковач разрјешава се са мјеста 

директора Јавне установе „Дом младих“ Требиње, на 

лични захтјев. 

 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-353-11/16                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу  члана 39. став 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

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

члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 22.12.2016. године, донијела је 

 

О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности директора Јавне 

установе „Дом младих“ Требиње 

 

Члан 1. 

Господин Дејан Мирковић, дипломирани 

економиста, именује се за вршиоца дужности 

директора ЈУ „Дом младих“ Требиње.  

 

Члан 2.  

Именовани ће обављати послове вршиоца дужности 

директора до коначног избора директора ЈУ „Дом 

младих“ Требиње. 

 

Члан 3.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-353-12/16                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 16. став 1. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о 

раду Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 22.12.2016. 

године, донијела је  
 

О Д Л У К У  

о разрјешењу дужности чланова Управног одбора 

Јавне установе „Дом младих“ Требиње 
 

Члан 1.  

Разрјешавају се дужности чланова Управног одбора 

Јавне установе „Дом младих“ Требиње, и то: 

1. Ненад Бошковић 

2. Радомир Кудуз 

3. Срђан Асановић. 
 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-353-13/16                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

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

члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 22.12.2016. 

године, донијела је 

  

О Д Л У К У  

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе „Дом младих“ 

Требиње 

 

Члан 1.  

У Управни одбор Јавне установе „Дом младих“ 

Требиње, као вршиоци дужности чланова, именују 

се:  

1. Никола Бркић 

2. Александар Савић 

3. Марко Памучина. 

 

 

 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-353-14/16                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 22.12.2016. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У  
 

Члан 1.  

Господин Драган Мандић разрјешава се са мјеста 

директора Јавне установе „Туристичка организација 

Града Требиња“ Требиње, на лични захтјев. 
 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-353-15/16                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу  члана 39. став 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

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

члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 22.12.2016. године, донијела је 

 

О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности директора Јавне 

установе „Туристичка организација Града 

Требиња“ Требиње 

 

Члан 1. 

Господин Марко Радић, струковни економиста, 

именује се за вршиоца дужности директора ЈУ 

„Туристичка организација Града Требиња“ Требиње.  

 

Члан 2.  

Именовани ће обављати послове вршиоца дужности 

директора до коначног избора директора ЈУ 

„Туристичка организација Града Требиња“ Требиње. 
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Члан 3.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-353-16/16                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 16. став 1. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о 

раду Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 22.12.2016. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о разрјешењу дужности чланова Управног одбора 

Јавне установе „Туристичка организација Града 

Требиња“ Требиње 

 

Члан 1.  

Разрјешавају се дужности чланова Управног одбора 

Јавне установе „Туристичка организација Града 

Требиња“ Требиње, и то: 

1. Дубравка Мићуновић 

2. Данило Бендераћ 

3. Маја Грбић. 
 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-353-17/16                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

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

члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 22.12.2016. 

године, донијела је  
 

О Д Л У К У  

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе „Туристичка 

организација Града Требиња“ Требиње 
 

Члан 1.  

У Управни одбор Јавне установе „Туристичка 

организација Града Требиња“ Требиње, као вршиоци 

дужности чланова, именују се:  

1. Дражен Миладиновић 

2. Маја Вукасовић 

3. Милан Филиповић. 
 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-353-18/16                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

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

владиним и другим именовањима Републике Српске 

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

члана 36. став 33. Статута Града Требиња 

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

6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 22.12.2016. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о именовању вршилаца дужности чланова 

Надзорног одбора Јавног предузећа „Рад - 

Требиње“ д.о.о.  Требиње 

 

Члан 1.  

У Надзорни одбор Јавног предузећа „Рад - Требиње“ 

д.о.о. Требиње, као вршиоци дужности чланова, 

именују се:  

1. Милош Вукићевић 

2. Момчило Дамјанац  

3. Марко Чабрило. 

 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-353-19/16                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 22.12.2016. 

године, донијела је 
 

О Д Л У К У  
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Члан 1.  

Господин Ранко Шиповац разрјешава се са мјеста 

директора Јавне установе „Агенција за развој малих 

и средњих предузећа“ Требиње, на лични захтјев. 
 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број: 09-013-353-20/16                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу  члана 39. став 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

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

члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 22.12.2016. године, донијела је 

 

О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности директора Јавне 

установе „Агенција за развој малих и средњих 

предузећа“ Требиње 
 

Члан 1. 

Господин Дражен Бошковић, дипломирани 

економиста, именује се за вршиоца дужности 

директора ЈУ „Агенција за развој малих и средњих 

предузећа“ Требиње.  
 

Члан 2.  

Именовани ће обављати послове вршиоца дужности 

директора до коначног избора директора ЈУ 

„Агенција за развој малих и средњих предузећа“ 

Требиње. 

Члан 3.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-353-21/16                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 16. став 1. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, број 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о 

раду Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 22.12.2016. 

године, донијела је  
 

О Д Л У К У  

о разрјешењу дужности чланова Управног одбора 

Јавне установе „Агенција за развој малих и 

средњих предузећа“ Требиње 
 

Члан 1.  

Разрјешавају се дужности чланова Управног одбора 

Јавне установе „Агенција за развој малих и средњих 

предузећа“ Требиње, и то: 

1. Ана Гордић 

2. Ања Ковачевић 

3. Тања Секуловић. 

 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-353-22/16                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

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

члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 22.12.2016. 

године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора Јавне установе „Агенција за 

развој малих и средњих предузећа“ Требиње 
 

Члан 1.  

У Управни одбор Јавне установе „Агенција за развој 

малих и средњих предузећа“ Требиње, као вршиоци 

дужности чланова, именују се:  

1. Синиша Вучуревић 

2. Сенка Косјерина 

3. Данило Бендераћ. 

 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-353-23/16                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 72. Статута Града Требиња 

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

6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 22.12.2016. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У  
 

Члан 1.  

Госпођа Мила Марић разрјешава се са мјеста 

директора Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Требиње. 

 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-353-24/16              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 
На основу  члана 39. став 33. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске 

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

члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13), Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 22.12.2016. године, донијела је 

 
О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности директора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Требиње 

 
Члан 1. 

Господин Борислав Грубач, магистар правних наука, 

именује се за вршиоца дужности директора ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Требиње.  

 
Члан 2.  

Именовани ће обављати послове вршиоца дужности 

директора до коначног избора директора ЈУ „Центар 

за социјални рад“ Требиње. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-353-25/16                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године    Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

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

владиним и другим именовањина Републике Српске 

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

члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

и члана 150. Пословника о раду Скупштине Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

3/13), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 22.12.2016. године, донијела је 

 

О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности старјешине 

Територијалне ватрогасне јединице Требиње 

 

Члан 1. 

Господин Трипо Ћук, именује се за вршиоца 

дужности старјешине Територијалне ватрогасне 

јединице Требиње. 

Члан 2. 

Мандат именованог из члана 1. ове одлуке трајаће до 

окончања поступка по конкурсу за коначно 

именовање старјешине Територијалне ватрогасне 

јединице Требиње.  

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-353-26/16               ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 22. Закона о удружењима и 

фондацијама Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 52/01 и 42/05), члана 72. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и члана 150. 

Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 3/13) 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној 

дана 22.12.2016. године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора „Фонда солидарности“ Требиње 

 

Члан 1. 

У Управни одбор „Фонда солидарности“ Требиње, 

као вршиоци дужности чланова, именују се: 

1. Замјеник Градоначелника, 

2. Директор Аграрног фонда, 

3. Директор „Центра за социјални рад“ Требиње, 

4. Бранка Ратковић, представник привредних 

субјеката који се баве производном дјелатношћу, 

5. Радмила Вујовић, представник привредних 

субјеката који се баве услужном дјелатношћу, 

6. Љубан Рикало, представник привредних 

субјеката који се баве трговачком дјелатношћу, 

7. Слободан Радановић, представник привредних 

субјеката из електроенергетског сектора. 
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Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број: 09-013-353-27/16                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.12.2016. године     Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 22.12.2016.  

године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Прихвата се Информација о стању безбједности на 

подручју града Требиња за период 01.03.-30.09.2016. 

године. 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-331/16 

Датум:22.12.2016. године 

      ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

___________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 22.12.2016.  

године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Прихвата се Информација о примопредајном 

извјештају локалне власти на дан 09.11.2016. године. 
 

II 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:09-013-332/16 

Датум:22.12.2016. године 

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња 

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

6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду 

Скупштине Града Требиња („Службени гласник 

Града Требиња“, број 3/13), Скупштина Града 

Требиња, на сједници одржаној дана 22.12.2016.  

године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Имајући у виду законску обавезу и одговорност 

према имовини Града, Скупштина Града захтијева од 

Градоначелника да испита комплетан рад Градске 

управе Града Требиња и установа чији је оснивач, у 

протеклом мандату. 

II 

Скупштина Града обавезује Градоначелника да 

након сагледавања цјелокупног чињеничног стања из 

претходног става, покрене иницијативу код 

надлежних органа у циљу утврђивања одговорности 

за незаконито и несавјесно пословање у Граду 

Требињу и установама чији је оснивач, у протеклом 

мандату. 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-332-1/16 

Датум:22.12.2016. године 

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

______________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

и члана 112. Статута Града Требиња („Службени 

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

а у вези са чланом 171. Пословника („Службени 

гласник Града Требиња“, број 3/13) Скупштина 

Града Требиња на сједници одржаној дана 

22.12.2016. године, донијела је сљедећи   
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

I 

Ставља се на Јавну расправу Нацрт одлуке о мјесним 

заједницама на подручју града Требиња. 
 

II 

Градоначелник Града Требиња ће именовати тим за 

провођење јавне расправе по Нацрту акта из става I 

овог Закључка. 

III 

Јавна расправа провешће се у периоду од 10.01.2017. 

годинe до 25.01.2017. године. 
 

IV 

Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:09-013-351-1/16 

Датум:22.12.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
________________________________________________________________________ 
 

На основу члана 10. Закона о накнадама за 

кориштење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије („Службени гласник Републике 

Српске“, број 52/14) и члана 36. Статута Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

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

сједници одржаној дана 22.12.2016. године, усвојила 

је  
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П Р О Г Р А М 

кориштења средстава остварених по основу 

Закона о накнадама за кориштење природних 

ресурса у сврху производње електричне енергије 

за 2017. годину, који је усклађен са  

консолидованим Буџетом Града Требиња за 2017. 

годину 
 

Члан 1. 

Овим Програмом се регулише кориштење средстава 

које Град Требиње остварује у буџетској 2017. 

години по основу:  

1) Закона о накнадама за кориштење природних 

ресурса у сврху производње електричне 

енергије,  

2) Примици од наплате датих кредита за 

стимулативно запошљавање који доспјевају у 

периоду од 01.01.-31.12.2017. године, 

3) Приход од камата на дате кредите за 

стимулативно запошљавање остварених у 

периоду од 01.01.-31.12.2017. године. 

 

А. Програм стимулативног кредитирања  
 

Члан 2. 

Поред средстава из члана 1. алинеја 1. овог 

Програма, за стимулативно кредитирање користиће 

се и средства из члана 1. алинеја 2. и 3.- средства 

остварена од поврата главнице и наплате камата на 

пласирана средства - револвинг фонд.  
 

Члан 3. 

Дио средстава од камата може се користити за 

исплату наканада чланова Кредитног одбора.  
 

Члан 4. 

Програми и пројекти који се кредитирају у склопу 

програма стимулативног кредитирања морају бити у 

складу са Стратегијом развоја општине Требиње, на 

начин да доприносе трансформацији структуре 

привреде у одрживу и обезбјеђују трајно 

запошљавање становништва.  

Области које се подразумијевају претходним ставом 

су:  

1. Инвестирање у развој пољопривреде у циљу 

руралног развоја и развоја модерне и 

конкурентне примарне пољопривредне и 

прехрамбене производње у сљедећим 

дјелатностима:  

- воћарство и прерада воћа, - виноградарство и 

винарство, - производња и прерада поврћа, - 

хортикултура, - пчеларство, - сточарство и 

прерада меса и млијека, - производња и прерада 

љековитог биља.  

2. Улагање у развој туризма, са посебним 

нагласком на:  

- развој транзитног туризма и комплетирање 

туристичке понуде за прихват транзитних 

туриста уз главне саобраћајнице;  

- развој туристичке понуде за прихват домаћих и 

иностраних туристичких група и излетника, са 

посебним акцентом на активирање и 

валоризацију антропогених, етно и 

гастрономских туристичких вриједности;  

- развој спортско-рекреационог, културног и 

вјерског туризма.  

3. Улагања у развој традиционалних заната и 

производа кућне радиности за којима данас 

постоји интерес, а којима се може употпунити 

спектар производа и услуга који су од значаја за 

главне развојне гране.  

4. Улагања у истраживања и развој нових 

информационо-комуникационих технологија и 

интелектуалних услуга, као и услуга у области 

здравствене, социјалне и дјечије заштите.  

5. Улагања у истраживања и израду развојних 

програма и пројеката.  

6. Улагања у друге производне и прерађивачке 

капацитете који имају одрживе и перспективне 

програме и у складу су са Стратегијом развоја 

општине Требиње.  

 

Члан 5. 

Дјелатности које се неће финансирати на основу овог 

Програма укључују: трговину, угоститељске 

дјелатности које се односе искључиво или претежно 

на точење пића, промет некретнинама, приређивање 

игара на срећу, кладионице и коцкарнице.  

Изузетно, уколико се ради о улагању у трговачку 

дјелатност у руралном подручју, за којом постоји 

потреба становника тог подручја, било да се ради о 

побољшању снабдијевања становништва или 

организовању откупа пољопривредних производа – 

исто се може финансирати из средстава овог 

Програма.  

Члан 6. 

Критерији, поступак за додјелу кредита и услови 

кориштења кредита, поближе се регулишу посебном 

Одлуком коју доноси Скупштина Града Требиња. 

  

Члан 7. 

Кредити из Програма стимулативног кредитирања 

пласираће се преко финансијских посредника - 

пословних банака, са којима Град Требиње потпише 

уговор о сервисирању кредита, у складу са Законом и 

Одлуком из члана 6. овог Програма.  
 

Б. Програм утрошка у изградњу примaрних 

инфраструктурних објеката и у друге сврхе 

  

Члан 8. 

За финансирање изградње примарних 

инфраструктурних објеката (водовод, канализација, 

локални путеви и сл.) који су у функцији привредног 

развоја и запошљавања и заштиту животне средине 

те и у друге сврхе, у складу са Законом, користиће се 

средстава из члана 1. алинеја 1., 2. и 3. 

Овим програмом нису обухваћени пројекти који се 

финансирају из других извора.  
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Члан 9. 

Средства из члана 8. расподјељују се на начин како је 

приказано у табели, која је саставни дио овог 

Програма.  

 

 

 

 

 

Члан 10. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Требиња". 

 

Број:09-013-339/16 

Датум:22.12.2016. године 

    ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 

__________________________________________ 

 

РАСПОДЈЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА  ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ 

ЗАКОНА О КОРИШТЕЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  ЗА 

ПРОГРАМ СТИМУЛАТИВНОГ КРЕДИТИРАЊА, ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИМАРНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ 

ОБЈЕКАТА И ЗА ДРУГЕ СВРХЕ 

 

О П И С  

План 

хидроакумулација      

- буџет 2017.год. 

      

I Издаци за нефинансијску имовину 

  Издаци за прибављање водовода и канализације   

Пројекат Снабдијевања водом и канализација у Граду Требињу 850.000 

УКУПНО: 850.000 

  Издаци за адаптацију и реконструкцију објеката   

Издаци за реконструкцију замјена отвора и ел. инсталација Центар средњих школа 10.000 

Издаци за реконструкцију прикључак на канализациону мрежу Техничка школа 10.000 

УКУПНО : 20.000 

  Издаци за набавку опреме и улагања у развој   

Издаци за набавку опреме  - Стручна служба Градоначелника 6.000 

Издаци за набавку опреме  - Одјељење за општу  управу 80.000 

Издаци за набавку опреме  - Одјељење за финансије 2.000 

Издаци за набавку опреме  - Центар за социјални рад 3.000 

Издаци за набавку опреме  - инструменти Музичка школа 3.000 

Издаци за набавку опреме  - музејски експонати, прецизна и оптичка опрема Музеј 7.000 

Издаци за набавку опреме за радио и портал (миксета, камера) – ЦИО 8.000 

Издаци за набавку опреме за позориште, галерију, и тв студио Културни центар 20.000 

Издаци по основу улагања у развој - израда стратегије развоја 70.000 

УКУПНО : 199.000 

УКУПНО I:  1.069.000 

  II Финансирање отплата кредита за кап.улагања   

Отплате кредита 842.100 

Отплате камата на кредите 306.500 

УКУПНО II: 1.148.600 

  III Текући грантови    

Грант за ЕЗХиП - народна кухиња 60.000 

Грант удружење пензионера 90.000 

УКУПНО III: 150.000 

     IV Текући расходи   

Стипендије  302.000 

Дознаке за новорођенчад 84.400 

УКУПНО IV: 386.400 

                    УКУПНО I+II+III+IV 

 

2.754.000 

                                            

Број:09-013-339/16 

Датум:22.12.2016. године 

      ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак, с.р. 
____________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 21. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/11), члана 8. Одлуке о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Града Требиња“, 

број 6/14) и члана 36. и 72. Статута Града Требиња 

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

6/15 и 3/16), Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 22.12.2016. године, донијела је  
 

ПРОГРАМ 

заједничке комуналне  потрошње на подручју 

Града Требињa за 2017. годину 

 

1. Програм обављања и финансирања заједничке 

комуналне потрошње сачињен на основу 

појединачних програма, извјештаја даваоца услуга о 

потребама за пружање услуга, а обухвата следеће 

активности: 

- одржавање јавне расвјете,  

- трошкови потрошње електричне енергије за 

постојећу јавну расвјету, 

- одржавање и модернизација градских 

саобраћајница, тргова и тротоара, 

- одржавање локалних и некатегорисаних путева,  

- одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћа-

јне сигнализације,  

- одржавање семафора, 

- остали расходи – хитне интервенције, 

- одржавање јавне хигијене, 

- одржавање јавних зелених површина, 

- чишћење и одржавање оборинске канализације, 

- остали расходи. 

Овим Програмом се утврђује опис и обим послова са 

процјенама појединих трошкова по дјелатностима. 

Реaлизација наведених послова вршиће се у складу 

са оперативним плановима. 
 

А) КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 

1.1. Редовно одржавање, замјена сијалица, 

пригушница, упаљача, грла, осигурача, тражење 

мјеста квара и отклањање квара, замјена унутрашњих 

стубова и свјетиљки, монтажа и демонтажа 

новогодишње расвјете. Санација – реконструкција 

мањег обима и доградња расвјете (замјена дотрајалих 

стубова и свјетиљки, мјерних ормара, доградња на 

постојећу расвјету) – услуге одржавања 

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

1.2. Набавка материјала за одржавање јавне 

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

      

       УКУПНО: 60.000,00 КМ 

 

2. ТРОШКОВИ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОСТОЈЕЋУ ЈАВНУ РАСВЈЕТУ 

И СЕМАФОРЕ 

2.1. Утрошак електричне енергије за постојећу јавну 

расвјету и семафоре..............................650.000,00 КМ. 
 

         УКУПНО ЈАВНА РАСВЈЕТА: 710.000,00 КМ 

3. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА 

ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, ТРОТОАРА И 

ТРГОВА 
 

3.1. Санација ударних рупа асфалт – бетоном и 

битошљунком са машинским одсијецањем, 

утоваром, одвозом оштећеног асфалта на депонију и 

осталим предрадњама дебљине 4,7 и 10 

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

УКУПНО: 40.000,00 КМ 

 

4. ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ОДРЖАВАЊЕ 

ПОТПОРНИХ ЗИДОВА И ЗАШТИТНИХ 

ОГРАДА УЗ ПУТЕВЕ 

 

4.1. Санација макадамског коловоза са планирањем и 

ваљањем постојеће подлоге, те набавка и уградња 

каменог материјала са ваљањем, до потребне 

збијености и бетонирање превоја на кризним 

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

 

УКУПНО: 20.000,00 КМ 

 

5. ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И 

ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

5.1. Обиљежавање уздужних, попречних и осталих 

ознака на саобраћајним површинама – хоризонтална 

сигнализација...........................................22.000,00 КМ. 

5.2. Одржавање вертикалне сигнализације, поправка 

и уградња (знакова, свијетлећих знакова, путоказних, 

стајалишних ознака итд.) ........................ 6.000,00 КМ. 

5.3. Набавка саобраћајних знакова.......... 6.000,00 КМ. 

 

УКУПНО: 34.000,00 КМ 

 

6. ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА 

6.1. Редовно одржавање постојећих семафора на 

раскрсницама (замјена сијалица, грла, осигурача, 

штитника и сочива, фарбање стубова, замјена 

уништених стубова и латерни у саобраћајним 

незгодама, прање сјенила и сочива........12.000,00 КМ. 

 

УКУПНО: 12.000,00 КМ 

 

7. ХИТНИ ПОСЛОВИ 

7.1. Радови по налогу, непредвиђени радови – хитне 

интервенције (хитне поправке локалних путева и 

објеката на њима, дивље депоније и сличне друге 

активности који се не могу предвидјети кроз 

програм)....................................................50.000,00 КМ. 

 

УКУПНО: 50.000,00 КМ 

 

УКУПНО КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА:     

                                                               156.000,00 КМ 

 

Б) ЈАВНА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА 
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8. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ 
 

8.1. Ручно чишћење јавних саобраћајних површина 

(градске улице, тротоари, тргови, пјешачке стазе, 

мостови, јавна паркиралишта и др.). Ручно чишћење 

обухвата прикупљање отпада и метење са 

саобраћајних површина, пражњење корпи, набавка 

кеса за смеће, скидање плаката, уклањање угинулих 

животиња са одвозом на депонију и др. Програмом 

чишћења предвиђено је чишћење јавних 

саобраћајних површина у ужем подручју града, те 

главне саобраћајнице у Хрупјелима, Засаду, 

Мостаћима, Горици, Тини, Мокрим Доловима. 

Динамика чишћења утврдиће се оперативним 

планом.....................................................130.000,00 КМ. 

8.2. Машинско чишћење јавних саобраћајних 

површина (градске улице, тротоари, паркиралишта, 

тргови, пјешачке стазе и др.) и одвоз отпада на 

депонију – ауточистилице.......................15.000,00 КМ. 

8.3. Прикупљање отпада са уређених и неуређених 

површина, прилазних саобраћајница, саобраћајница у 

стамбеним насељима који нису обухваћене редовним 

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

депонију, остали послови на одржавању хигијене 

града који се не могу предвидјети (сјечење шибља, 

уклањање наноса, отклањање посљедица природних 

непогода и сл.), по налогу Одјељења за стамбено – 

комуналне послове..................................20.000,00 КМ. 

8.4. Прање јавних саобраћајних површина – дневно и 

ноћно прање улица и тргова, стаза, фонтана и 

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

8.5. Остали послови јавне хигијене/одржавање јавног 

WC-а..........................................................12.000,00 КМ. 

8.6. Чишћење тротоара и улица од снијежних 

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

                

УКУПНО: 195.000,00 КМ 
 

8.7. Одржавање шире зоне санитарне депоније, 

депоније грађевинског отпада: разастирање, ваљање 

и засипање отпада материјалом, одржавање пумпи, 

ваге и машина, трошкови енергената, накнаде за 

радну снагу и чуварску службу............117.000,00 КМ. 

8.8. Одржавање азила за псе: хватање животиња, 

храњење, одржавање чистоће азила и сл. 

............................................................ 33.000,00 КМ. 

      

            УКУПНО: 150.000,00 КМ 

 

 УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ:  

                                                                  345.000,00 КМ 
 

9. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА 
 

9.1. Одржавање, санација дрвећа у дрворедима, 

парковима и насељима 
 

9.1.1. Одржавање дрвећа у дрворедима, парковима, 

насељима и другим просторима  (орезивање, сјеча, 

уклањање изданака, вађење пањева, окопавање, 

прихрана, залијевање, одвоз на депонију) према 

оперативном плану..................................30.000,00 КМ. 

9.1.2. Сјечење, уклањање и орезивање платана и 

старог дрвећа по студији здравственог стања 

дрвореда, одвоз на депонију по налогу Одјељења за 

стамбено – комуналне послове.................5.000,00 КМ.  

9.1.3. Одржавање и заштита платана са хемијском и 

механичком  заштитом..............................8.000,00 КМ. 

9.1.4. Одржавање и заштита липа и кестења са 

хемијском и механичком заштитом.........5.000,00 КМ. 

 

УКУПНО: 48.000,00 КМ 

 

9.2. Редовно одржавање и реконструкција 

травњака у насељима, парковима, острвима уз 

саобраћајнице 

9.2.1. Редовно одржавање травњака у насељима, 

парковима, острвима уз саобраћајнице-41.500,00 КМ. 

9.2.2. Дјелимична обнова травњака и засијавање 

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

 

УКУПНО: 47.500,00 КМ 

 

9.3. Одржавање, залијевање и садња живе ограде, 

украсног грмља, ружичњака и сезонског цвијећа 
9.3.1. Одржавање украсног грмља...........2.000,00 КМ. 

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

9.3.3. Орезивање, окопавање, прихрана, залијевање и 

заштита ружа, те садња нових ружа у постојећим 

ружичњацима.............................................4.500,00 КМ. 

9.3.4. Уклањање увелог цвијећа и одвоз на депонију, 

припрема земље за нову садњу, садња сезонског 

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

9.3.5. Окопавање, залијевање и заштита сезонског 

цвијећа......................................................14.000,00 КМ. 

 

УКУПНО: 59.500,00 КМ 

 

УКУПНО ЗЕЛЕНИЛО: 155.000,00 КМ 

 

10. ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБОРИНСКЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДВОДНИХ  КАНАЛА 

 

10.1. Чишћење и пропирање уличних сливника, 

оборинске канализације и других одводних 

објеката.....................................................35.000,00 КМ. 

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

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

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

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

- изливне грађевине..........................................9 ком. 

10.2. Замјена дотрајалих, оштећених или несталих 

уличних решетки, сливника, поклопаца на 

ревизионим силазима..............................13.000,00 КМ. 

10.3.Чишћење септика по налогу Одјељења за 

стамбено – комуналне послове...............10.000,00 КМ. 
    

      УКУПНО:  58.000,00 КМ 
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10.4. Чишћење отворених канала за оборинску 

одводњу и других одводних објеката....22.000,00 КМ. 
 

УКУПНО: 80.000,00 КМ 

 

УКУПНА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА 

580.000,00 КМ 

 

11. ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 

11.1. Материјални трошкови за одржавање азила за 

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

11.2. Набавка резервних дијелова за паркомате 

................................................................3.500,00 КМ 

11.3. Расходи за одржавање СМС система 

(комуникационе услуге)............................3.000,00 КМ. 

11.4. Набавка садница (биолошке имовине).15.000,00 КМ. 

11.5. Набавка наплатне рампе .............. 24.000,00 КМ. 

11.6. Расходи за текуће одржавање (ограде и стубо-

ви ) ......................................................20.000,00 КМ. 

11.7.Набавка ком. опреме пумпи и система за 

нводњавање .........................................120.000,00 КМ. 

 

УКУПНО: 200.500,00 КМ

 
 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

 

 

1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 60.000,00 КМ 

2. 
ТРОШКОВИ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ И 

СЕМАФОРЕ 
 

650.000,00 КМ 

 УКУПНО ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ: 710.000,00 КМ 

3. 
ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, 

ТРОТОАРА И ТРГОВА 
 

40.000,00 КМ 

4. 
ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ОДРЖАВАЊЕ 

ПОТПОРНИХ ЗИДОВА И ЗАШТИТНИХ ОГРАДА УЗ ПУТЕВЕ 

 

 

20.000,00 КМ 

5. 
ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

34.000,00 КМ 

6. ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА 12.000,00 КМ 

7. ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 50.000,00 КМ 

 УКУПНО КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА: 156.000,00 КМ 

8. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ, ДЕПОНИЈА И АЗИЛ 345.000,00 КМ 

9. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 155.000,00 КМ 

10. 
ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБОРИНСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДВОДНИХ 

КАНАЛА 
  80.000,00 КМ 

 УКУПНО ЈАВНА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА: 580.000,00 КМ 

11. ОСТАЛИ РАСХОДИ 200.500,00 КМ 

 

 
УКУПНО: 1.646.500,00 КМ 

 

Број:09-013-340/16 

Датум:22.12.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_____________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 9. Одлуке о разврставању, 

управљању и заштити локалних, некатегорисаних 

путева и улица у граду („Службени гласник 

Општине Требиње“, број 8/09) и члана 36. и 72. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња на  сједници одржаној дана 

22.12.2016. године, донијела је 

 

П Р О Г Р А М  

одржавања локалних и некатегорисаних путева 

и градских улица Града Требиња за 2017. 

годину 

 

Планирана средства за одржавање и заштиту 

локалних и некатегорисаних путева од значаја за 

функционисање саобраћаја на територији града 

Требиња, као и  градских улица кумулативно 

износе  156. 000,00 КМ. 

Ова средства су планирана у Буџету за 2017. 

годину у оквиру средстава  Одјељења за стамбено-

комуналне послове. 

Планирана средства ће се утрошити на сљедећи 

начин: 

 

А) Редовно одржавање локалних и 

некатегорисаних путева и градских улица 

 

Средства за редовно одржавање локалних и 

некатегорисаних путева и градских улица, за 2017. 

годину, кумулативно износе 60.000,00 КМ.  

Планирана средства ће бити утрошена за: 

 Санација ударних рупа асфалт – бетоном и 

битошљунком са машинским одсијецањем, 

утоваром, одвозом оштећеног асфалта на 

депонију и осталим предрадњама дебљине  4,7  

и  10  цм   ……………............... 40.000,00 КМ. 

 Санација макадамског коловоза са планирањем 

и ваљањем постојеће подлоге, те набавка и 

уградња каменог материјала са ваљањем до 

потребне збијености, ………......  20.000,00 КМ.  

Одјељење за стамбено-комуналне послове ће на 

бази континуираног надзора и праћења стања 

одређивати приоритете, количину и врсту радова 

на појединим локалним путевима и градским 

улицама, а нарочио у погледу оштећења у виду 

ударних рупа и осталих оштећења. 

 

Б) Средства за одржавање  саобраћајне 

сигнализације 

 

Ова средства су предвиђена за одржавање 

хоризонталне, вертикалне и свјетлосне сигнализа-

ције, одбојних ограда  и кумулативно износе 

46.000,00 КМ. 

Средства ће бити распоређена на сљедећи начин: 

 набавка  вертикалне сигнализације................. 

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

 одржавање вертикалне сигнализације, попра-

вка и уградња (знакова, свјетлећих знакова, 

путоказних, стајалишних ознака итд.)................ 

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

 обиљежавање хоризоналне сигнализације......... 

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

 одржавање семафора..................12.000,00 КМ. 

Планирана средства ће бити даље распоређена на 

бази потреба, односно оправданих захтјева. 

 

В) Средства за хитне интервенције 

 

Ова средства су предвиђена за радове  који се могу 

појавити у току године, а њихов обим и количина 

се не могу предвидјети, односно за  одржавање 

проходности путева у зимском периоду, оштећења 

на инфраструктурним објектима, уклањање 

дивљих депонија и сл. Средства су планирана на 

бази досадашњег искуства и биће утрошена у 

складу са указаним потребама. 

За наведене потребе је планирано укупно 50.000,00 

КМ, од чега је за зимско одржавање путева 

планирано 10.000,00 КМ. 

Одјељење за стамбено-комуналне послове је дужно 

да разради поједине ставке и да прати утрошак 

ових средстава путем вршења сталног надзора. 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

А Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева и градских улица 60.000,00 КМ 

Б Средства за одржавање саобраћајне сигнализације  46.000,00 КМ 

В 
Средства за хитне интервенције 

 
50.000,00 КМ 

А+Б+В  156.000,00 КМ 

 

Број:09-013-341/16 

Датум:22.12.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_____________________________________________________________________________________ 
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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 2016. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 8/15),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: 

са позиције 511100 дефинисане као „издаци за 

изградњу зграда и објеката“ у висини од 2.000,00 

КМ на позицију 415200 дефинисану као 

„капитални грантови у земљи“, за изградњу 

споменика Александру Маслеши, а све у оквиру 

Одјељења за борачко инвалидску заштиту. 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 
 

Број:11-400-723/16               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:13.12.2016.године        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 2016. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 8/15),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и то у 

оквиру Одјељења за општу управу: са позиција 

5112 дефинисане као „издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката“ у висини од 5.000,00 КМ и са позиције 

5113 дефинисане као „издаци за набавку 

постројења и опреме“ у висини од 5.000,00 КМ на 

позицију 4129 дефинисану као „остали непоменути 

расходи“ у оквиру Стручне службе 

Градоначелника. 

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:11-400-725/16                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:14.12.2016. године        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 2016. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 8/15),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и то: 

са позиције 4152 дефинисане као „грантови у 

земљи“ – грант Дому пензионера Требиње у 

висини од 4.000,00 КМ и са позиције 4152 

дефинисане као „грантови у земљи“ – грант 

Црвеном крсту – у висини од 7.000,00 КМ, на 

позицију 4152 дефинисану као „грантови у земљи“ 

– грант за културне манифестације у висини од 

6.000,00 КМ и на позицију 4152 дефинисану као 

„грантови у земљи“ – грант за „Требињестан“ у 

висини од 5.000,00 КМ, а све у оквиру Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности. 

 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 

 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-400-726/16                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:14.12.2016.године        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 2016. годину 

(„Службени гласник Града Требиња“, број 8/15),  

Градоначелник Града Требиња је донио сљедећи 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава и то са 

Одјељења за општу управу, са позиције 4125 

дефинисане као „расходи за текуће одржавање“ у 

висини од 4.000,00 КМ, на позицију 4129 

дефинисану као „остали непоменути расходи“ у 

оквиру Стручне службе Градоначелника. 

 
II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за 

финансије. 
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III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-400-730/16               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:19.12.2016. године         Лука Петровић 

                                                    дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 

 
С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у ЈУ „Културни 

центар“ Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ 

„Културни центар“ Требиње број: 468/16 од 

21.12.2016. године. 

 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-022-33/16                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:22.12.2016. године        Лука Петровић 

                                                  дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 

 
С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјенама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у ЈЗУ „Дом 

здравља“ Требиње  

 
I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама и 

допунама Правилника о унутрашњој организацији 

и систематизацији радних мјеста у ЈЗУ „Дом 

здравља“ Требиње број: 02-514-23/16 од 

22.12.2016. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-022-34-1/16              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:26.12.2016. године         Лука Петровић 

                                                    дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Статут ЈУ „Базени“ Требиње  

 

I 

Даје се сагласност на Статут ЈУ „Базени“ Требиње 

број: 01/16 од 26.12.2016. године. 

 

 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-022-35-1/16             ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:28.12.2016. године       Лука Петровић 

                                                 дипл.инж.маш.с.р. 
__________________________________________ 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Градоначелник Града Требиња, даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Статут Аграрног фонда Града Требиња  

 

I 

Даје се сагласност на Статут Аграрног фонда 

Града Требиња број: 02/16 од 28.12.2016. године. 

 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 

Требиња“. 

 

Број:11-022-36/16                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:29.12.2016. године        Лука Петровић 

                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________ 
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УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ 

ЗГРАДА 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове Града 

Требиња, Вука Караџића 2, 89 101 Требиње, на 

основу захтјева број: 06-372-51/16 од 09.11.2016. 

године, извршило је упис промјене лица 

овлаштених за заступање ЗЕВ Луке Вукаловића 7 и 

Видовданска 2-6, у Регистру заједнице етажних 

власника стамбених зграда, у Регистарском листу 

број: 01-022. Мијења се предсједник Скупштине 

Шкриван Давор, а за новог предсједника 

Скупштине, који заједницу заступа самостално и 

без ограничења изабран је Крунић Ранко. 

 

Број: 06-372-51/16                         СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ 

Датум: 09.11.2016. године                    ОРГАНА 

                                                       Мирослав Бакоч, с.р. 
___________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
1. Oдлукa о промјени намјене некретнина које су изгубиле својство  

непокретности у општој употреби,         1 

2. Oдлукa  о висини плата функционера Града Требиња,      1 

3. Oдлукa о одборничком додатку у Скупштини Града Требиња,     2 

4. Oдлукa о допуни Одлуке о висини накнаде за рад чланова Градске изборне комисије Требиња, 3 

5. Oдлукa о усвајању Буџета Града Требиња за 2017. годину,      3 

6. Буџет Града Требиња за 2017. годину,        4 

7. Oдлукa  о извршењу Буџета Града Требиња за 2017. годину,     36 

8. Oдлукa о стипендирању студената,        40 

9. Oдлукa о усвајању Програма уређења грађевинског земљишта за 2017. годину,   41 

10. Програм уређења грађевинског земљишта за 2017. годину,      41 

11. Oдлукa о додјели признања за 2016. годину,       45 

12. Oдлукa о додјели признања за 2016. годину,       45 

13. Oдлукa  о утврђивању посебне накнаде за солидарност Града Требиња,    45 

14. Oдлукa о оснивању Фонда солидарности Града Требиња,      46 

15. Oдлукa о престанку рада ЈУ „Требињестан“ Требиње,      47 

16. Oдлукa о оснивању Јавног предузећа „Рад“ Требиње,      47 

17. Oдлукa о оснивању Јавне установе „Центар за социјални рад“ Требиње,    49 

18. Oдлукa о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара  

Скупштине Града Требиња,         51 

19. Oдлукa о именовању Комисије за провођење поступка по Јавном конкурсу за  

избор и именовање секретара Скупштине Града Требиња,      51 

20. Одлука о усвајању Нацрта одлуке о мјесним заједницама на подручју града Требиња,  52 

21. Одлука о именовању чланова Комисије за примопредају дужности између Градоначелника, 

 као и службеника на руководећим радним мјестима Градске управе Града Требиња,  52 

22. Одлука о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за  

ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње,        52 

23. Одлука о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за ЈУ за предшколско  

образовање и васпитање дјеце „Наша радост“ Требиње,      53 

24. Одлука о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за 

 ЈУ „Требињеспорт“ Требиње,         53 

25. Одлука о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за  

ЈУ „Центар за информисање и образовање“ Требиње,      54 

26. Одлука о именовању чланова Комисије за примопредају дужности  

ЈУ „Културни центар“ Требиње,         54 

27. Одлука о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за  

ЈЗУ „Апотека“ Требиње,          54 

28. Одлука о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за  

ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње,         55 

29. Одлука о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за 

ЈП „Водовод“ А.Д. Требиње,         55 

30. Одлука о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за  

ЈУ „Дом младих“ Требиње,         55 

31. Одлука о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за  

ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“ Требиње,      56 

32. Одлука о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за  

ЈУ „Агенција за развој малих и средњих предузећа“ Требиње,     56 

33. Одлука о именовању чланова Комисије за примопредају дужности за  

ЈУ „Требињестан“ Требиње,         57 

34. Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије,   57 

35. Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење,  57 

36. Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу,   58 

37. Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду,    58 

38. Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за друштвене дјелатности,  58 

39. Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено комуналне послове, 58 

40. Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске и  

послове комуналне полиције,         59 
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41. Одлука о разрјешењу са мјеста директора Јавне установе „Културни центар“ Требиње,  

господина Дејана Бодироге,         59 

42. Одлука о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе  

„Културни центар“ Требиње,         59 

43. Одлука о разрјешењу дужности чланова Управног одбора  

Јавне здравствене установе „Апотека“ Требиње,       59 

44. Одлука о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора  

Јавне здравствене установе „Апотека“ Требиње,       60 

45. Одлука о разрјешењу са мјеста директора Јавне установе „Дом младих“ Требиње,  

господина Душана Ковача на лични захтјев,       60 

46. Одлука о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе „Дом младих“ Требиње,  60 

47. Одлука о разрјешењу дужности чланова Управног одбора Јавне установе  

„Дом младих“ Требиње,          61 

48. Одлука о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора  

Јавне установе „Дом младих“ Требиње,        61 

49. Одлука о разрјешењу са мјеста директора Јавне установе „Туристичка организација  

Града Требиња“ Требиње, господина Драгана Мандића, на лични захтјев,     61 

50. Одлука о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе  

„Туристичка организација Града Требиња“ Требиње,       61 

51. Одлука о разрјешењу дужности чланова Управног одбора Јавне установе 

 „Туристичка организација Града Требиња“ Требиње,      62 

52. Одлука о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора  

Јавне установе „Туристичка организација Града Требиња“ Требиње,    62 

53. Одлука о именовању вршилаца дужности чланова Надзорног одбора  

Јавног предузећа „Рад - Требиње“ д.о.о.  Требиње,       62 

54. Одлука о разрјешењу са мјеста директора Јавне установе „Агенција за развој  

малих и средњих предузећа“ Требиње, господина Ранка Шиповца, на лични захтјев,   62 

55. Одлука о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе „Агенција за развој  

малих и средњих предузећа“ Требиње,        63 

56. Одлука о разрјешењу дужности чланова Управног одбора Јавне установе „Агенција за развој  

малих и средњих предузећа“ Требиње,        63 

57. Одлука о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе  

„Агенција за развој малих и средњих предузећа“ Требиње,      63 

58. Одлука о разрјешењу са мјеста директора Јавне установе „Центар за социјални рад  

“Требиње госпође Миле Марић,         64 

59. Одлука о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе  

„Центар за социјални рад“ Требиње,        64 

60. Одлука о именовању вршиоца дужности старјешине Територијалне ватрогасне 

 јединице Требиње,          64 

61. Одлука о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора  

„Фонда солидарности“ Требиње         64 

62. Закључак о прихватању Информације о стању безбједности на подручју града  

Требиња за период 01.03.-30.09.2016. године,       65 

63. Закључак о прихватању Информације о примопредајном извјештају локалне власти  

на дан 09.11.2016. године,         65 

64. Закључак,           65 

65. Закључак о стављању на Јавну расправу Нацрта одлуке о мјесним заједницама на  

подручју града Требиња,          65 

66. Програм кориштења средстава остварених по основу Закона о накнадама за кориштење  

природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2017. годину, који је  

усклађен са консолидованим Буџетом Града Требиња за 2017. годину,    65 

67. Програм заједничке комуналне потрошње на подручју Града Требиња за 2017. годину,  68 

68. Програм одржавања локалних, некатегорисаних путева и градских улица  

Града Требиња за 2017. годину.         71 
 
 

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
1. Закључак,            72 

2. Закључак,           72 

3. Закључак,           72 

4. Закључак,           72 
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5. Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних  

мјеста у ЈУ „Културни центар“ Требиње,         73 

6. Сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој  

организацији и систематизацији радних мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“ Требиње,   73 

7. Сагласност на Статут ЈУ „Базени“ Требиње,       73 

8. Сагласност на Статут Аграрни фонд Града Требиња.       73 

 

ОСТАЛА АКТА 
1. Упис у регистар заједнице етажних власника стамбених зграда.     74 
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