СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ
Година XLVIII
Требиње, 09.06.2011.године
Број: 4
На основу члана 3. Одлуке о измјенама и
Дучића, Љубомирски пут (до раскрснице са
допунама одлуке о безбједности саобраћаја на
Добровољачком), Добровољачком (до укрштања
подручју општине Требиње (''Службени гласник
са
Устаничком),
Устаничком,
Стевана
Општине Требиње'', број 4/10) и члана 132. и 133.
Првовјенчаног, до резервоара, Солунском, Влатка
Пословника о раду Скупштине општине Требиње
Вуковића до улице Вука Мићуновића, Др Левија,
(''Службени гласник Општине Требиње'', број:
Милоша Црњанског, Книнском, Милоша Шарабе,
3/06, 13/06, 7/07, 7/08), Комисија за прописе
Др Јована Рашковћа, Јована Цвијића, до споја са
Скупштине општине Требиње, на сједници
Улицом Др. Левија испред ОШ Вук Караџић,
одржаној дана 08.06.2011. године, утврдила је
Вожда Карађорђа, Светог Василија Острошког,
пречишћени текст Одлуке о безбједности
Зубачком, Војводе Синђелића, Колубарском,
саобраћаја на подручју општине Требиње
Церском, Руском.
(''Службени гласник Општине Требиње'', број:
3. Ограничење саобраћаја
1/97, 4/99, 6/01, 7/02, 3/03, 3/04, 4/04, 9/05, 2/06,
Члан 4.
8/06, 8/08, 3/09, 4/10, 5/10 и 3/11):
Забрањено је кретање свим возилима у улицама
Старог града, те у сљедећим улицама:
ОДЛУКА
- Трг Слободе, Атанасија Поповића, Риста и Бете
о безбједности саобраћаја на подручју општине
Вукановић, Милорада Лечића, Кнеза Мирослава,
Требиње
Мајке Југовића, Шантићевој, Дучићевој;
- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ - у Улици Десанке Максимовић од Цветног трга
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се мјере безбједности,
услови и правила за одвијање саобраћаја на
подручју града Требиња која се према одредбама
Закона регулишу прописима општине, као и друга
питања из области безбједности саобраћаја која су
у надлежности Скупштине општине.
II. САОБРАЋАЈ
1.

Брзина кретања
Члан 2.

На подручју града возила се не смију кретати
брзином већом од 40 км/час.
2.

Првенство пролаза
Члан 3.

Првенство пролаза у односу на возила која долазе
из других улица имају сва возила која се крећу
улицама:
Краља
Петра
I
Ослободиоца,
Душановом,
Његошевом,
Војводе
Степе
Степановића, Требињских бригада, Нићифора

до уливања у магистрални пут број 20 у смијеру
југ – сјевер;
- на дијелу Улице Обала Луке Вукаловића од
моста Иве Андрића до моста за Оток;
- у Улици Вука Караџића од Улице Војводе Степе
Степановића до Улице Цара Лазара и Царице
Милице у смијеру запад – исток;
- у Улици Цара Лазара од Улице Краља Петра I
Ослободиоца до Улице Његошеве у смијеру
сјевер – југ;
- на дијелу улице Луке Ћеловића Требињца од
Улице Београдске до ЈП ''Водовод'' у смијеру
исток – запад;
- у Улици Светосавској у смијеру југ – сјевер;
- у Улици Меше Селимовића у смијеру сјевер –
југ;
- теретним возилима преко 2.5 тона носивости у
Улици Влатка Вуковића до раскрснице са
Кружним путем за Хрупјела и у Улици
Добровољачкој од раскрснице са Улицом Вука
Мићуновића до куће Андрића;
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- Теретним возилима преко 2.5 тоне носивости у
Улици Соколској испред зграде бившег Дома
ЈНА као и у приступној улици стамбеном блоку
преко пута Школског центра;
- теретним возилима преко 2.5 тона носивости у
Улици Десанке Максимовић од Улице Краља
Петра I Ослободиоца до Цветног трга;
- теретним возилима преко 2.5 тоне носивости на
подручју Старог града;
- у Соколској у смијеру југ – сјевер;
- у Доситејевој у смијеру сјевер – југ;
- у Улици Стари Никшићки пут;
- у Улици Царине у смијеру сјевер – југ на потезу
од укрштања са Улицом Вожда Карађорђа до
укрштања са Улицом Соколском;
- у Улици Влатка Вуковића у смијеру југ –
сјевероисток, на потезу од укрштања са Улицом
Вука
Мићуновића
до
укрштања
са
Добровољачком улицом;
- на путу од Жељезничког моста до Мале бране у
времену до 18.00 до 24.00 часова, изузев за
возила ХЕТ-а;
- у Улици Београдској у смијеру југ – сјевер;
- у Улици Жичкој у смијеру исток – запад;
- у Улици Милешевској у смијеру исток – запад;
- у Улици Добровољних давалаца крви у смијеру
исток – запад;
- на дијелу Улице Обала Луке Вукаловића од
моста Иве Андрића до Каменог моста, у времену
од 19,00 до 24,00 часова у периоду од 1. маја до
1. новембра.
4.

Заустављање и паркирање
Члан 5.

Забрањује се заустављање и кретање свим
возилима
на
тротоарима,
пјешачким
и
бициклистичким стазама, осим паркирања на
дијеловима тротоара гдје је то саобраћајним
знаком регулисано.
Забрањено је заустављање и паркирање свим
возилима у улицама:
- Гарибалдијевој;
- Душановој;
- Требињских бригада;
- на путу Вожда Карађорђа до изласка из града;
- на дијелу Улице Вука Караџића, од Улице
Дучићеве до Улице Меше Селимовића, и са
јужне стране исте улице, од Улице Меше
Селимовића до Улице Цара Лазара и Царице
Милице, осим за возила МУП-а и Окружног
суда;
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- на дијелу Улице Краља Петра I Ослободиоца од
Улице Дучићеве до пута Вожда Карађорђа са
сјеверне стране;
- у Улици Цара Лазара и Царице Милице са
источне стране (од Улице Његошеве до Улице
Вука Караџића);
- у Улици Десанке Максимовић од раскрснице
апотеке до изласка из града;
- у Улици Десанке Максимовић до Цветног трга
од уливања у магистрални пут са западне стране;
- у Немањиној улици од Улице Краља Петра I
Ослободиоца до улице Луке Ћеловића
Требињца;
- на дијелу Улице Соколске испред зграде бившег
Дома ЈНА;
- у Улици Преображенској;
- на дијелу Улице Републике Српске од Улице
Требињских бригада до зграде ОДП ''Изолатер'';
- у Улици Косовској, Милоша Црњанског,
Милоша Обилића, Малој улици, Јована
Рашковића, Книнској, др Јована Цвијића, Обала
Луке Вукаловића, међу мостовима, Обала Мића
Љубибратића до Перовића моста, Вука
Мићуновића, Добровољачкој, Кружни пут у
Хрупјелима, Војводе Степе Степановића,
Његошевој, Меше Селимовића, Војислава
Кораћа,
Зубачкој,
Војводе
Синђелића,
Колубарској, Церској, Руској, Краљице Јелене
Анжујске.
Члан 6.
Забрањено је паркирање аутобуса на било којем
мјесту изузев аутобуске станице.
Паркирање и задржавање запрежних возила –
запрега дозвољава се само на платоу сточне
пијаце.
Члан 7.
Паркирање теретних возила дозвољено је само на
слободним просторима испред бивше нове
Жељезничке станице у Полицама.
Члан 8.
Паркирање путничких аутомобила је дозвољено:
- на паркиралиштима на Цветном тргу, испред ЈП
''Водовод'', на платоу у Улици Војводе Луке
Петковића, у Улици Краља Петра I Ослободиоца
са јужне стране, у Улици Цара Лазара и Царице
Милице, са западне стране, у Улици Вука
Караџића са јужне стране, и то од Улице Царице
Милице до Улице Војводе Степе Степановића, у
Улици Десанке Максимовић, Београдској до
Улице Луке Ћеловића Требињца са источне
стране, у Улици Доситејевој са источне стране, у
Улици Добровољних давалаца крви са сјеверне
стране;
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- на тротоару у Улици Краља Петра I
Ослободиоца од Немањине улице до Улице
Војводе Степе Степановића са сјеверне стране;
- у Улици Светосавској са источне стране;
- на тротоару у Улици Вожда Карађорђа преко
пута Школског центра;
- на паркиралиштима гдје је то саобраћајним
знаком регулисано;

Број: 4 - Страна: 3
Члан 12.

Максималан број такси превозника, односно такси
мјеста на подручју општине Требиње одређује се
на нивоу од 35.
Стална такси стајалишта одређена су на
слиједећим локалитетима, са одређеним бројем
такси мјеста, како слиједи:
- у Улици Светозара Ћоровића (11 мјеста);

- на паркиралишту у Улици Његошевој;

- у Улици Српска – испред поште (2 мјеста);

- у Улици С. Ћоровића са источне стране.

- у Улици Десанке Максимовић – уз западну
страну зидина (5 мјеста);

Члан 9.
Простор за паркирање возила може се резервисати
само на посебно изграђеној површини ван
коловоза, тротоара и пјешачких стаза. Изузетно,
простор за паркирање возила може се резервисати
само ако је то неопходно за нормално обављање
послова општег значаја и на коловозу уколико је
то омогућено законским прописима.
Трошкове обиљежавања резервисаног простора за
паркирање сноси подносилац захтјева за
резервисање простора.
Одобрење за резервисање простора за паркирање
издаје Одјељење за стамбено – комуналне послове
уз сагласност Министарства унутрашњих послова.
Одобрење се издаје на годину дана.
Члан 10.
На паркиралиштима из члана 8. ове Одлуке се
може организовати наплата паркирања.
За јавна паркиралишта на којима се врши наплата,
Начелник Општине посебним актом утврђује:
услове, начин кориштења, организацију, начин
наплате, висину трошкова за премјештање возила,
висину накнаде за смјештај и деблокирање возила
на тим паркиралиштима.
На јавним паркиралиштима на којима је
организована наплата, корисник је дужан платити
накнаду прописану актом предходног става.
Јавно паркиралиште на којем је организована
наплата мора бити означено саобраћајном
сигнализацијом.

- у Улици Цара Лазара и Царице Милице (5
мјеста);
- испред аутобуске станице на сјеверном паркингу
(7 мјеста);
- у Његошевој улици – на градском паркингу (5
мјеста).
Члан 13.
Поред случајева наведених чланом 72. и 179. став
4. Закона о основама безбједности саобраћаја на
путевима (''Службени лист СР БиХ'', број 50/88,
63/88 и 11/91), као и члану 168. став 1. и 2. Закона
о безбједности саобраћаја на путевима, радник
МУП-а ће одредити да се возило премјести ако је
оно заустављено или паркирано:
– на простору резервисаном за заустављање и

паркирање других возила;
– на начин супротан одредбама члана 14. Закона о

безбједности саобраћаја на путевима;
– на свим зеленим површинама;
– ако власник, односно корисник блокираног

возила, одбије да плати накнаду за деблокирање;
– возило

паркирано,
дјелимично
или
у
потпуности, на тротоару, на улазима у гараже и
друге јавне пословне просторе и приступне
путеве стамбеним и другим објектима.

Члан 11.

Радник МУП-а одредиће да се са коловоза или
паркиралишта премјести – уклони остављено,
неисправно или хаварисано моторно возило,
прикључно возило као и камп приколица.

На јавним паркиралиштима на којима се врши
наплата паркирања, најмање 3% паркинг мјеста
мора бити означено знаком и резервисано за
инвалиде са паркинг картом за возила означена
посебним знаком.

Одредбе овог члана примјењиваће се и на возила у
улицама у којима је одредбама члана 4. ове
Одлуке регулисан саобраћај уз изузетке
предвиђене чланом 22. став 1. тачка 5. исте
Одлуке.

Знак и паркинг карту из предходног става издаје
орган управе надлежан за послове саобраћаја
сходно прописима о посебном знаку за
означавање возила инвалида.

Трошкове премјештаја, смјештаја и чувања возила
сносиће власник, односно корисник возила
приликом преузимања возила.

Наплата паркирања неће се вршити на мјестима
резревисаним за обиљежена возила инвалида.

Члан 14.

Висина трошкова из предходног става одређена је
Цјеновником Министарства унутрашњих послова
Републике Српске.
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Члан 15.

Мјесто за депоновање и чување премјештених
возила одредиће надлежни орган, односно
институција.
Члан 16.
Комунални полицајац ће одредити да се изврши
блокирање возила направом за блокирање
точкова, ако је:
1. возило паркирано на паркиралишту на којем је
организована наплата, а власник односно
корисник није истакао паркинг карту односно
није платио накнаду за паркирање;
2. возило паркирано супротно одредбама члана
13. став 1. тачке 1, 2. и 3.
Власник, односно корисник возила из предходна
два става дужан је платити накнаду за послове
блокирања и деблокирања возила.
Возило ће бити деблокирано након достављеног
доказа о уплати накнаде.
Власник, односно корисник деблокираног возила
дужан је одмах уклонити возило с мјеста на којем
је било паркирано.
Члан 17.
Забрањена је на паркиралиштима оправка и
остављање
неисправних
или
хаварисаних
моторних возила и прикључних возила као и камп
приколица.
На јавним паркиралиштима забрањено је
паркирање
возила
на
пролазима
унутар
паркиралишта и било какво паркирање које
угрожава безбједно кретање возила.
5.

Стајалишта аутобуса којима се врши
јавни превоз путника
Члан 18.

Полазак и долазак аутобуса којима се врши јавни
превоз путника у градском и међуградском
саобраћају врши се са аутобуске станице.
Члан 19.
Стајалишта за
одређују се:

аутобусе

градског

саобраћаја

- у Улици Вожда Карађорђа испред Школског
центра,
- у Улици Преображенској испред Робне куће
''Борац'',
- у Улици Његошевој поред Католичке цркве,
- на Горичком путу испред зграде ИАТ,
- у Улици Вука Мићуновића испред објекта
Гудељ Трифка,
- на раскрсници у Горици код гаража ''Јавног
комуналног предузећа'',
- на паркинг простору иза небодера.
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На наведеним стајалиштима аутобуси се могу
задржавати само док траје пријем и искрцавање
путника.
На захтјев предузећа које врши превоз путника из
става 1. овог члана, Одјељење за стамбено комуналне послове уз сагласност Министарства
унутрашњих послова може издавати одобрење за
успостављање и других аутобуских стајалишта за
аутобусе градског саобраћаја.
6.

Употреба звучних сигнала
Члан 20.

На подручју града забрањена је употреба сирене и
других звучних сигнала свим учесницима у
саобраћају изузев када пријети непосредна
опасност другим учесницима у саобраћају.
7.

Кретање возила улицама у којима
саобраћај и паркирање нису дозвољени
Члан 21.

Када се возила ватрогасне службе, хитне помоћи,
органа унутрашњих послова и војне полиције која
су снабдијевена посебним уређајима за давање
свјетлосних или звучних сигнала користе за
вријеме вршења службе, на њих се не примјењују
одредбе ове Одлуке о ограничењу брзине кретања
возила као и заустављање и паркирање возила.
Члан 22.
Одредбе из члана 4. и члана 5. (изузев става 1.) ове
Одлуке неће се примјењивати на:
1. Моторна возила када превозе огријев,
намјештај и другу кабасту робу за домаћинства
и друге организације;
2. Специјална возила за превоз хљеба, млијека,
меса која врше снабдијевање предузећа,
организација, радњи;
3. Возила која служе за одржавање, оправку и
изградњу улица, уређаја за водовод и
канализацију, електричну и ПТТ мрежу, као и
на возила за превоз смећа и возила са превоз
поштанских пошиљки;
4. Возила за превоз посмртних остатака;
5. Возила власника који су настањени у улицама
забрањеним за саобраћај ради превоза до стана
– куће;
6. Возила која се користе за снабдијевање
пословних објеката који су регистровани за
обављање угоститељске дјелатноси или
трговине на мало.
Возила из става 1. тачка 5. овог члана за улазак и
за саобраћај у забрањене улице у Старом граду,
морају имати посебно одобрење од Одјељења за
стамбено – комуналне послове. Ове дозволе ће се
издавати за рок важности од 1 године.
На тргу Травунија у Старом Граду, није могуће
паркирати, нити зауставити возило, без обзира на
посједовање одговарајућег одобрења.

Датум: 09.06.2011.
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Сва возила из става 1. овог члана морају
користити најкраћи пут прилаза до мјеста утовара
и истовара, гараже, као и мјеста пријема и
искрцавања путника.
Возила из става 1. тачка 2. и 3. овог члана са
бочних страна морају имати назив предузећа
односно организације којој припадају.
Улазак возилима у Стари Град ће бити дозвољен
у времену од 6,00-8,00 и од 14,00-16,00 часова
сваког дана, за сва возила из става 1.
Члан 23.
Моторна возила која се заустављају и паркирају
ради утовара или истовара робе у улицама гдје је
заустављање и паркирање забрањено не смију се
задржавати на тим мјестима чим престану разлози
за њихово задржавање, а вријеме утовара и
истовара не смије бити дуже од 30 минута.
Снабдијевање трговачких и угоститељских
објеката врши се у времену од 6.00 до 8.00 и од
16.00 до 18.00 часова.
Снабдијевање трговачких, угоститељских и
других објеката и пијаце који се налазе у Улици
Дучићевој, Риста и Бете Вукановић, Атанасија
Поповића, Милорада Лечића, Шантићевој и Тргу
Слободе вршиће се из улице која се налази са
сјеверне стране пијаце (и иде измеђи Ђачког дома
и Трга Слободе), у времену од 5.30-7.00 и од
15.30-17.00 часова.
Снабдијевање пословног објекта у Улици Меше
Селимовића вршиће се са исте улице, са посебно
означеног проширења.
Члан 24.
Овлашћује се надлежни орган Министарства
унутрашњих послова општине Требиње да може
физичким и правним лицима издавати потребна
одобрења за кретање моторних возила у улицама у
којима је саобраћај забрањен, ако у тим улицама
имају складишта, погоне и сличне објекте, а за
потребе снабдијевања према условима члана 22.
ове Одлуке.
8.

Заустављање и паркирање моторних
возила која врше превоз опасних
материја
Члан 25.

Забрањено је паркирање и заустављање моторних
и других возила на територији града када врше
превоз лако запаљивих, експлозивних, отровних и
других по живот опасних материја.
9.

Ограничено кретање јахачима и
товарним коњима
Члан 26.

Забрањено је кретање јахачима и товарним
коњима у улицама на подручју града.
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10. Ограничено кретање стоке
Члан 27.
Забрањено је кретање и задржавање стоке у
улицама
Краља
Петра
I
Ослободиоца,
Гарибалдијева, Требињских бригада, Душановој,
Вожда
Карађорђа,
Десанке
Максимовић,
Дучићевој, Вука Караџића, Његошевој, Војводе
Степе Степановића, Цара Лазара и Царице
Милице, Преображенској, Немањиној, Обалом
Луке
Вукаловића,
Републике
Српске,
Светосавској, Херцег Стјепана Косаче, Луке
Ћеловића Требињца, Горичким путем и Улицом
Вука Мићуновића.
11. Саобраћај запрежних возила
Члан 28.
Забрањује се саобраћај запрежних возила у Улици
Краља Петра I Ослободиоца, Душановој и
Требињских бригада.
Забрањује се саобраћај запрежних возила на
подручју града у времену од 5.00 до 8.00 и од
13.00 до 16.00 часова и на осталим улицама у
граду.
Члан 29.
За регистровано запрежно возило издаје се
потврда о регистрацији и регистарске таблице.
Потврда о регистрацији важи до краја календарске
године за коју је издата.
Потврда о регистрацији и регистарске таблице
одузеће се од власника односно корисника возила
ако захтјев за продужење важења регистрације не
буде поднесен у року прописаном у члану 30. ове
Одлуке и ако се оперативном контролом утврди да
је возило технички неисправно и да нема
прописане уређаје.
Члан 30.
Регистрација запрежних возила врши се уписом у
Регистар за запрежна возила.
Возило се региструје на име власника или
корисника возила, а ако је возило својина више
лица, регистрација се врши на име једног лица.
Регистрација се врши прије пуштања возила у
саобраћај, а продужује се сваке године за наредну
годину дана (календарску годину) у времену од 3.
јануара до 28. фебруара.
Не може се регистровати запрежно возило које не
одговара прописима о дозвољеним димензијама
односно Правилником о опреми запрежних возила
за које нису уплаћене све прописане дажбине.
Члан 31.
Регистрација возила и продужење регистрације
врши се по захтјеву корисника односно власника
возила. Захтјев за регистрацију подноси власник
возила односно корисник на прописаном обрасцу.
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Уз захтјев за регистрацију возила подноси се
потврда о уплаћеним таксама за возило.
Члан 32.
Ако власник или корисник возила промјени
пребивалиште или ако возило отуђи или уступи на
коришћење другом лицу, дужан је да сваку
промјену пријави органу који је возило
регистровао.

Датум: 09.06.2011.

У предјелу раскрсница забрана из предходног
става је стална без обзира на ширину тротоара или
пјешачке стазе.
Члан 38.

Члан 33.

Забрањено је кретање бициклиста у Улици
Требињских бригада, Душановој, Гарибалдијевој
и Краља Петра I Ослободиоца (у Улици
Требињских бригада бициклисти се крећу по
бициклистичкој стази).

За регистровано запрежно возило издаје се
саобраћајна дозвола и регистарске таблице за
запрежна возила.

Вожња на котураљкама (рошула) и тротинетима је
дозвољена само у улицама у којима је забрањено
кретање возила у оба смијера.

Саобраћајна дозвола важи до краја календарске
године до које је издата и издаје се на прописаном
обрасцу.

Забрањено је играње лопти и других дјечијих
игара на коловозу, тротоарима и пјешачким
стазама.

Саобраћајна дозвола и регистарске ознаке одузеће
се од власника, односно корисника возила ако
захтјев за продужење важења регистрације буде
поднесен у року прописаном у члану 31. став 3.
ове Одлуке. и ако се оперативном контролом
утврди да је возило технички неисправно и да
нема прописане уређаје.

Члан 39.
Забрањено је кретање пјешака (корзо) ван
тротоара у свим улицама на подручју града, осим
на улицама у којима је саобраћај забрањен у оба
смијера.
III ПОСЕБНЕ МЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА

Члан 34.

Члан 40.

Министарство
унутрашњих
послова
врши
евиденцију о регистрованим запрежним возилима
чији власник и корисници имају пребивалиште на
територији општине Требиње.

Забрањено је на улицама чишћење и прање, те
оправка возила. Ова забрана се односи на
тротоаре, пјешачке стазе и паркиралишта.

12. Обучавање кандидата за возаче
Члан 35.
Забрањује се обучавање кандидата за возаче
моторних возила у времену од 5.00 до 8.00 и од
13.00 до 16.00 часова сваким даном, а суботом од
5.00 до 16.00 часова у улицама: Краља Петра I
Ослободиоца, Гарибалдијевој, Душановој, Преображенској, Десанке Максимовић, Његошевој,
Дучићевој, Вука Караџића, Цара Лазара и Царице
Милице, Војводе Степе Степановића и Републике
Српске.
13. Кретање пјешака и бициклиста
Члан 36.
Кретање пјешачких и других поворки, сем ђачких
у пратњи наставног особља, на подручју града
није дозвољено.
Изузетно, на захтјев овлашћених организација
може се издати одобрење за кретање пјешачких
поворки.
Одобрење из става 2. овог члана издаје орган
Министарства унутрашњих послова надлежан за
те послове.
Члан 37.
Забрањено је сакупљање и непотребно групно
задржавање пјешака на тротоарима и пјешачким
стазама које немају ширину већу од 2 метра.

Члан 41.
Постављање саобраћајних знакова и других
уређаја за регулисање саобраћаја као и
обиљежавање ознака на коловозу могу вршити
специјализоване организације.
Организација која се стара о одржавању улица,
постављању саобраћајних знакова и ознака на
коловозу, дужна је, када то захтијевају разлози
безбједности саобраћаја, поставити заштитне и
друге уређаје и знакове, као и да се стара о
одржавању знакова и других уређаја.
Члан 42.
Површине на којима се одвија саобраћај на
територији града могу се користити за друге
потребе само у изузетним случајевима уз
предузимање мјера безбједности.
Одобрење за коришћење површина из става 1.
овог члана издаје орган управе надлежан за
комуналне послове у сагласности са надлежним
органом за унутрашње послове.
Члан 43.
Ако се дио коловоза или тротоара користи за
извођење радова на објектима, корисник је дужан
да изврши обиљежавање и обезбјеђење истих на
начин који ће му одредити орган надлежан за
унутрашње послове, уз предходну сагласност
органа управе надлежног за комуналне послове.
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Уколико се дио тротоара не може користити за
саобраћај због привремене опасности која је
настала од објеката (одроњавање фасаде, оправке
коловоза и сл.) власник односно корисник објекта
или извођач радова дужан је да на коловозу или
тротоару на оба краја постави бранике за скретање
саобраћаја и одговарајуће саобраћајне знакове
као и бранике по дужини којима ће се потпуно
затворити опасна зона.
Члан 44.
Тротоари или коловози по правилу се не могу
користити за истовар или утовар материјала или
робе.
Изузетно је дозвољено уколико за то нема друге
могућности, с тим да ће се истоварена роба или
материјал уклонити са тротоара најкасније у року
од 2 сата, а са коловоза у року од 30 минута.
Дио коловоза или тротоара гдје се налазио
истоварени материјал, роба, мора се потпуно
очистити од остатка материјала, а када се ради о
угљу или сличном обавезно је опрати.
Члан 45.
Излази, односно улази у гараже, дворишта и
радилишта, која се налазе непосредно уз тротоар,
пјешачку стазу или непосредној близини коловоза
морају бити видно означени.
Излази, односно улази из предходног става
означавају се таблом правоугаоног облика
величине 40х25 цм, плаве боје на којој је са
обадвије стране исписан текст ''пази ауто'', висина
слова треба да буде 8 цм бијеле боје.
Ако су излази односно улази из става 1 овог
члана неподесни и непрегледни, орган надлежан
за унутрашње послове и саобраћајни инспектор
Општине Требиње може рјешењем одредити да
корисник такав излаз обезбиједи огледалом или на
други ефикасан начин.
Члан 46.
Извођење радова на површинама које служе за
саобраћај и кретање пјешака осим радова на
реконструкцији и оправци коловоза и тротоара
може се одобрити само под условима да се радови
изводе без прекида.
Одобрење из предходног става издаје орган
управе надлежан за комуналне послове у
споразуму са органом надлежним за унутрашње
послове.
Ако се приликом извођења радова врши
прекопавање коловоза извођач је дужан да до
коначног уређења коловоза прекопани дио
изравна са нивоом коловоза, а по коначном
извођењу радова да га доведе у првобитно стање.
Ако на дијелу гдје је извршено прекопавање
накнадно наступи слијегање коловоза извођач је
дужан да на свој трошак изврши оправку и
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довођење коловоза у нивоу са предходним
стањем.
Члан 47.
Забрањено је на објектима и стубовима
непосредно поред коловоза на висини мањој од 4
метра истицати свјетлеће рекламе код којих је
интензитет освјетљења јачи од јавне расвјете.
Забрањено је поред раскрсница на висини мањој
од 6 метара истицати свјетлосне рекламе црвене и
зелене боје, а које су својим изгледом сличне на
семафорске уређаје.
Свијетло истакнуто на вањским дијеловима зграда
или оградама, а које је окренуто према коловозу
мора бити на одговарајући начин пригушено и
постављено тако да не доводи у забуну учеснике у
саобраћају и да их не заслијепљује.
Члан 48.
На раскрсницама и угловима улица као и у
кривинама забрањено је постављање објеката или
насада у троуглу видљивости који би због своје
величине умањивали прегледност саобраћаја.
Унутар троугла видљивости могу се постављати
објекти или насади чија висина не прелази 50 цм
од нивоа коловоза.
Члан 49.
На подручју града забрањена је вуча неисправних
возила
у
улицама
Требињских бригада,
Душановој, Гарибалдијевој, Краља Петра I
Ослободиоца, Војводе Степе Степановића,
Његошевој, Цара Лазара и Царице Милице,
Преображенској, Републике Српске у времену од
13.00 до 16.00 часова.
Члан 50.
Овлашћује се орган управе надлежан за комуналне
послове да у споразуму са органом надлежним за
унутрашње послове може одредити улице и мјеста
као паркиралишта на којима ће се организовати
служба чувања паркираних возила.
IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51.
Новчаном казном до 9.000,00 КМ казниће се за
прекршај предузеће, установа, државни орган или
друго правно лице:
1. ако поступи супротно одредбама члана 6. став
1. ове Одлуке;
2. ако без одобрења надлежног органа резервише
простор за паркирање возила или онемогући
паркирање на том простору (члан 9.);
3. радна организација која врши превоз путника у
градском саобраћају ако дозволи да се полазак
и долазак аутобуса врши са неког другог мјеста
ван главне аутобуске станице (члан 18.);
4. ако без надлежног органа успостави
стајалиште за аутобусе којима на сталним
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линијама врши јавни превоз путника (члан
19.);
5. ако специјално возило из члана 22. тачке 2. и 3.
ове Одлуке нема одговарајући знак или натпис
службе којој припада;
6. ако дозволе или нареде да се моторно возило у
којем се превози опасна материја паркира и
привремено задржава на мјесту гдје је то
забрањено (члан 25.);
7. ако дозволи или нареди да се у саобраћају
употребљава запрежно возило које није
исправно (члан 29.);
8. ако дозволи или нареди да се обучавање
кандидата за возаче у практичном управљању
возилом врши противно одредбама члана 35;
9. ако дозволи или нареди да се на улици врши
оправка, чишћење или прање возила;
10. ако пропусти бригу о одржавању улица и
постављању саобраћајних знакова и ознака на
коловозу (члан 41.);
11. ако без одобрења надлежног органа површину
на којој се врши саобраћај користе за друге
потребе (члан 42.);
12. ако дио коловоза или тротоара који користи за
извођење радова на објектима не обиљежи на
начин одређен у одобрењу надлежног органа
(члан 43. став 1.);
13. ако дио коловоза или тротоара који се не може
користити за саобраћај због привремене
опасности, која је настала од објекта, не
обиљежи на начин одређен чланом 43. став 2;
14. ако коловоз или тротоар користи за истоваре
или утоваре материјала или робе (члан 44.);
15. ако коловоз или тротоар послије истовара
материјала или робе не очисти од остатака, или
не опере (члан 44. став 3.);
16. ако на видан начин не означи излаз, односно
улаз у гараже, дворишта или радилишта, која
се налазе непосредно уз коловоз, тротоар или
пјешачку стазу (члан 45. став 1. и 2.);
17. ако не поступи по рјешењу органа надлежног
за унутрашње послове СО-е постављању
сигурносних огледала или другом ефикасном
начину
обезбјеђења
неподесног
или
непрегледног излаза, односно улаза за моторна
возила (члан 45. став 3.);
18. ако без одобрења надлежног органа врши
извођење радова на површинама које служе за
саобраћај возила, или кретање пјешака (члан
46.);
19. ако послије извођења радова не поступи по
одредби члана 46. став 3. и 4. ове Одлуке;
20. ако непосредно поред коловоза на висини
мањој од 4 метра истакне свјетлећу рекламу
чији је интензитет свјетла јачи од јавне
расвјете (члан 47. став 1.);
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21. ако на раскрсници или углу прегледности на
висини мањој од 6 метара истакне свјетлећу
рекламу црвене или зелене боје (члан 47. став
2. и 3.);
22. ако на раскрсници или у углу улице у троуглу
прегледности поставе објекат или насад који
због своје величине умањује прегледност (члан
48.);
23. ако поступи супртно одредбама члана 49.
За прекршај из предходног члана казниће се
новчаном казном до 90,00 КМ и одговорно лице у
предузећу, установи, државном органу или другим
правним лицима.
Члан 52.
Новчаном казном до 90,00 КМ казниће се за
прекршај:
1. возач који зауставља или паркира возило на
тротоару, пјешачкој стази или бициклистичкој
стази (члан 4. и члан 5.),
2. возач који употребљава сирене и друге звучне
сигнале противне одредбама члана 20,
3. возач који поступи супротно одредбама члана
25. ове Одлуке,
4. возач који поступа супротно одредбама члана
23. ове Одлуке,
5. возач запрежних возила који поступи супротно
одредбама члана 29. ове Одлуке,
6. возач запрежног возила који поступи противно
одредби члана 28. ове Одлуке,
7. возач који врши обучавање кандидата за возаче
(инструктор) у практичном управљању
моторним возилом противно одредби члана 35.
ове Одлуке,
8. лице које без одобрења организује пјешачке и
друге поворке, а супротно одредби члана 36,
9. лице које дио коловоза или тротоара који се не
може користити за саобраћај због привремене
опасности настале од објекта не обиљеже на
прописан начин (члан 43.),
10. лице које поступи противно одредбама члана
44. став 1. и 2. ове Одлуке,
11. лице које поступи противно одредбама члана
44. став 3. ове Одлуке,
12. лице које поступи супротно члану 46. ове
Одлуке,
13. лице које поступи супротно одредбама члана
46. став 3. и 4. ове Одлуке,
14. лице које поступи супротно одредбама члана
47.став 1, 2. и 3. ове Одлуке,
15. лице које поступи супротно одредбама члана
48. ове Одлуке,
16. возач вучног и вученог возила који вуку
неисправно возило противно одредби члана 49.
ове Одлуке.
17. ако власник возила, односно корисник не
уклони возило након деблокирања.
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Члан 53.

Новчаном казном до 90,00 КМ казниће се за
прекршај:
1. возач аутобуса који поступи супротно
одредбама члана 6. ове Одлуке,
2. возач теретног возила који поступи супротно
одредбама члана 7. ове Одлуке,
3. возач аутобуса који поступи супротно
одредбама члана 19. ове Одлуке,
4. лице које поступи супротно одредбама члана
26. ове Одлуке,
5. лице које поступи супротно одредбама члана
27. ове Одлуке,
6. сопственик запрежног возила који не поступи
према одредбама члана 32. и члана 6. став 3.
ове Одлуке,
7. учесници групног задржавања на тротоарима и
пјешачкој стази (члан 37.),
8. возачи на котураљкама, тротинетима и лица
која поступе супротно одредбама члана 38. ове
Одлуке,
9. лице које поступи супротно одредбама члана
39,
10. возач или лице које поступи супротно
одредбама члана 40. ове Одлуке.
Члан 54.
Овлашћују се радници МУП-а да могу за
прекршаје из члана 52. и 53. ове Одлуке
наплаћивати новчану казну на лицу мјеста.
Ако учинилац прекршаја за који је прописана
новчана казна на лицу мјеста из било ког разлога
не плати ову казну на лицу мјеста може то
учинити у року од 8 дана од дана када је учинио
прекршај.
Ако починилац прекршаја не плати новчану казну
у року из става 2. овог члана орган унутрашњих
послова поднијеће против учиониоца захтјев за
покретање прекршајног поступка код суда за
прекршаје.
Члан 55.
За прекршаје прописа ове Одлуке које учини лице
млађе од 16 година казниће се прописаном
новчаном казном родитељ, односно старатељ
малољетника.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.
За извршење ове Одлуке стараће се орган управе
надлежан за унутрашње послове.
Члан 57.
Даном ступања на снагу Одлуке о безбједности
саобраћаја на подручју општине Требиње
(''Службени гласник Општине Требиње'', број
1/97) престаје да важи Одлука о безбједности
саобраћаја на подручју Општине Требиње
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(''Службени гласник Општине Требиње'', број
6/82, 6/87 и 2/91).
Члан 58.
Пречишћен текст Одлуке о безбједности
саобраћаја на подручjу општине Требиње
примјењује се од дана објављивања у "Службеном
гласнику Општине Требиње".
Број:09-013-116/11
Датум:07.06.2011.год.

Предсједник
Комисије за прописе
Радомир Миловић,с.р.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 45. Статута општине
Требиње („Службени гласник Општине Требиње“,
број: 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и 5/10), a у вези са
чланом 34. став 2 Закона о здравственом
осигурању („Службени гласник Републике
Српске“, број: 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 17/08,
1/09 и 106/09), Начелник општине донио је
следећу
О Д Л У К У
Члан 1.
Службеницима и другим лицима (техничко и
помоћно особље) запосленим у Административној
служби општине Требиње, за вријеме привремене
неспособности за рад утврђује се право на накнаду
нето плате у висини од 80% нето плате коју би
запослени остварио да је био на раду.
Члан 2.
Накнада нето плате обрачунате сагласно члану 1.
ове Одлуке, за првих 30 дана привремене
неспособности за рад исплаћује се, у цјелости, на
терет
средстава
Административне
службе
општине Требиње планираних за плате и накнаде
запослених, а по протеку 30 дана накнаду
обезбјеђује
Фонд
здравственог
осигурања
сагласно одредбама Закона о здравственом
осигурању.
Члан 3.
У случају да Фонд здравственог осигурања,
сагласно својим прописима, утврди право на мањи
износ накнаде нето плате запосленом у
Административној служби општине Требиње која
се исплаћује на терет средстава Фонда,
Административна служба општине Требиње ће
свом запосленом измирити разлику до нивоа
накнаде нето плате која ће се обрачунати сагласно
члану 1. ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине
Требиње.
Број:11-053-21-5-1/2010 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,14.06.2010. год
Др Доброслав Ћук,с.р.
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На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/06) и члана 52.
Статута Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и
5/10), Начелник Општине Требиње доноси
ПРАВИЛНИК
о додјели у закуп пословних простора којим
располаже Општина Требиње
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се: поступак, услови
и критерији додјеле у закуп пословних простора
којим располаже Општина Требиње, као и начин
обрачуна закупнине за исте.
Члан 2.
Пословни простори којим располаже Општина
Требиње издају се у закуп на писмени захтјев
физичких и правних лица, на основу Закључка
Начелника Општине.
Члан 3.
Са корисницима пословних простора закључује се
Уговор о закупу.
Сва лица која по Уговору о закупу користе
пословни простор сматрају се привременим
корисницима.
Привремени корисници ће несметано користити
пословни простор уз обавезу плаћања закупнине,
односно накнаде до дана предаје у посјед
пословног простора закуподавцу.
Члан 4.
Закупац нема право додјељени пословни простор
издати у подзакуп другим лицима.
Члан 5.
Закупац нема право вршити адаптацију ни
реконструкцију пословног простора без писмене
сагласности закуподавца.
Услове за извођење радова на адаптацији и
реконструкцији, односно за грађевинске радове на
пословном простору, закупац је обавезан
обезбједити
од
надлежног
органа
Административне службе Општине Требиње.
Члан 6.
Трошкови висине за адаптацију и реконструкцију,
извођења радова на прикључку на водовод и
канализацију, прикључак на исте, текуће
одржавање пословног простора, као и трошкови
настали редовном употребом пословног простора
падају на терет закупца.
Члан 7.
У случају да закупац престане да користи
пословни простор закуподавац нема обавезу
поврата уложених средстава, нити закупац има
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право тражити надокнаду за евентуално повећану
вриједност пословног простора.
Члан 8.
Критерији за додјелу у закуп пословног простора
су:
- категорија лица коме се пословни простор даје
(предност имају лица из категорије породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида до
V категорије);
- дјелатност којом ће се бавити (предност имају
дефицитарне
дјелатности:
димљачарска,
поправка бицикла, обућарска, кројачка,
фотографска, саџијска, оптичарска, ковачка,
стаклорезачка и сл.);
- за физичка лица, предност имају незапослена
лица која тек оснивају предузетничку радњу, а
за физичка лица која имају основану
предузетничку радњу предност имају они који
ће запослити више лица и који су измирили све
доспјеле обавезе;
- за правна лица, предност имају она са већим
бројем запослених и која су измирила све
доспјеле обавезе.
Члан 9.
Висина закупнине за кориштење пословног
простора зависи од локалитета на коме се
пословни простор налази, дјелатности која се у
том простору обавља и категорије корисника који
пословни простор користи.
Висину закупнине утврђује Начелник општине
Закључком, водећи рачуна о параметрима из
става 1. овога члана.
Поред висине закупнине утврђене Закључком о
висини закупнине, корисник пословног простора
дужан је плаћати и одговарајући ПДВ и друге
дажбине сагласно важећим прописима.
Члан 10.
Закупцу се испоставља рачун за плаћање
закупнине, чије је рок плаћања до петог у
мјесецу.
Члан 11.
По престанку закупа, закупац је дужан пословни
простор вратити закуподавцу у стању у коме га је
и примио, узимајући у обзир промјене до којих је
дошло због редовне употребе објекта уз
сагласност закуподавца о чему ће уговорне
стране
направити
записник
приликом
примопредаје пословног простора.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број: 11-374-56/11
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,31.05.2011. год Др Доброслав Ћук,с.р.

Датум: 09.06.2011.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТРЕБИЊЕ

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/06) и члана 52.
Статута Општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и
5/10), Начелник Општине Требиње доноси

2) Износ додјељених
институцију зависи
потреба везаних за
броја запослених и
што се уз захтјев
надлежном органу.

средстава за сваку
од обима дјеловања и
материјалне трошкове,
реализованих програма,
сваке године доставља

Члан 5.

ПРАВИЛНИК

Удружења и организације

о финансирању јавних потреба у култури на
подручју општине Tребиње

1) Посебном ставком у Буџету финансирају се
удружења и организације из области културе,
које су већ афирмисане и дају значајан
допринос развоју културе на подручју општине
Требиње.

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Предмет Правилника
Овим правилником уређују се услови, начин,
критеријуми и поступак финансирања јавних
потреба у култури на подручју општине Требиње,
као и начин праћења и кориштења додјељених
средстава.
Члан 2.
Јавне потребе у култури
Под
појмом
јавне
потребе
у
подразумјевају се сљедеће активности:

култури

- организација културних манифестација,
- културно-умјетничког аматеризма ради очувања
традиције;
- музичко-сценског,
плесног,
позоришног стваралаштва;
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драмског

и

- развоја културе младих и алтернативних облика
културе;
- развоја библиотекарске, музејске и галеријске
дјелатности;
- подршке издаваштву радова, књига и часописа
из области културе;
- развоја у области културне сарадње.

2) Приједлог за финансирање удружења и
организација из области културе, приликом
доношења Одлуке о буџету, Скупштини
општине доставља надлежно одјељење.
Члан 6.
Културне манифестације
1) Број манифестација, термини одржавања и
износ потребних средстава за реализацију,
утврђује
се
календаром
културних
манифестација и планом утрошка гранта за
културне манифестације за сваку годину.
2) Календар културних манифестација и план
утрошка гранта за културне манифестације
доноси Начелник општине на приједлог
надлежног одјељења.
3) Традиционалне
манифестације,
утврђене
општинским одлукама, имају своје савјете и
организационе одборе, финансирају се из
ставке “средства за културне манифестације“, а
за остале манифестације задужују се
институције културе или удружења и
организације из области културе као носиоци
активности и њима се за проведене активности
дозначавају потребна средства.
Члан 7.

Члан 3.

Групе грађана и појединци

Носиоци активности

1) Групе грађана и појединци могу остварити
помоћ за објављивање радова и издавање
књига из области културе, учешће у
манифестацијама и остало, са позиције гранта
“културних манифестација“.

Јавне потребе у култури на подручју општине
Требиње, реализују се кроз активности јавних
установа из области културе, организација и
удружења грађана, група и појединаца, те осталих
учесника.
II- ФИНАНСИРАЊЕ

ΙΙΙ – УСЛОВИ И ПОСТУПАК ФИНАНСИРАЊА
Члан 8.

Члан 4.
Јавне установе
1) Јавне установе из области културе, чији је
оснивач локална заједница или Влада
Републике Српске, финансирају се тако што се
Одлуком о буџету сваке године утврђује
посебна ставка за сваку од институција.

1) Јавне установе из области културе, захтјев за
финансирање
са
програмом
рада
и
финансијским планом за наредну годину,
достављају надлежним службама, у мјесецу
септембру текуће године.
2) Коначну одлуку о износу средстава доноси
Скупштина општине, приликом усвајања
Одлуке о буџету.
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3) Исплата одобрених средстава врши се у
дванаест (12) мјесечних рата, преко Одјељења
за финансије.
Члан 9.
Организације и удружења грађана

1) Оранизације и удружења грађана из области

културе које се појављују као тражиоци
средстава из Буџета Општине, морају бити
регистровани, са сједиштем на подручју
општине Требиње, те да су програмом
активности
усмјерени
ка
задовољењу
културних потреба грађана Општине, о чему
као доказ надлежном одјељењу достављају
комплетну документацију.

2) Оранизације

и удружења грађана као
тражиоци, достављају захтјеве за финансирање
са програмом рада и финансијским планом,
најкасније до краја октобра текуће године.

3) По добијању сагласности Начелника општине
на план и програм рада, исплату одобрених
грантова за кориснике из предходног става,
врши Одјељење за финансије, на захтјев
корисника, по приједлогу ресорног одјељења,
на жиро рачун корисника.

4) Организацијама и удружењима грађана из
области културе који нису корисници
појединачних грантова, Начелник општине
Закључком може одобрити средства са гранта
намјењеног за културне манифестације.

5) Тражиоци средстава из предходног става,
потребно је да уз захтјев за додјелу средстава,
доставе образложење, предрачун и број жиро
рачуна.
Члан 10.
Групе грађана и појединци
1) Групи грађана и појединцима који се баве
активностима везаним за културу, могу се
једнократно одобрити средства из Буџета,
уколико поднесу захтјев са образложењем
активности, предрачуном трошкова и износом
тражених средстава.
2) У захтјеву је, поред имена и презимена,
потребно навести тачну адресу становања,
матични број и текући рачун подносиоца те
број телефона.
3) Начелник општине, сходно расположивим
средствима, доноси Закључак о одобрењу
средстава.

Датум: 09.06.2011.

обавезу да сарађују, обавјештавају
извјештавају оснивача и ресорна одјељења.

и

2) Сходно плану рада Скупштине, јавне установе
из области културе, једанпут годишње подносе
извјештаје о раду и финансијском пословању
за предходну и програме рада за наредну
годину, које путем ресорног одјељења,
Начелник општине упућује Скупштини
општине на разматрање и усвајање.
3) Организације и удружења грађана из области
културе, обавезне су до 10. марта текуће
године,
доставити
ресорном
одјељењу
извјештаје о раду и финансијском пословању
за предходну и програме рада за текућу
годину, који се прослијеђују Начелнику
општине ради давања сагласности на исте.
Члан 12.
Културне манифестације
1) Културне манифестације које се реализују
преко организационог одбора или по задужењу
истог, прате задужене јавне установе и служба
ресорног одјељења.
2) Установе или удружења које су задужене за
организацију појединих манифестација из
области културе, дужне су извјештаје о
намјенском утрошку средстава доставити
ресорном одјељењу.
3) Информацију за културне манифестације чији
је покровитељ Општина, сачињава надлежна
служба ресорног одјељења за предходну
годину.
4) Информација о проведеним манифестацијама,
требало би да садржи:
- програм манифестације (садржаји и термини);
- носиоци активности;
- учесници у програму;
- посјећеност;
- резултати проведене анкете о задовољству
грађана, уколико је рађена.
V – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Ступање на снагу
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Требиње“.
Број: 11-431-41/11
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,31.05.2011. год Др Доброслав Ћук,с.р.

ΙV-ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Члан 11.
Носиоци активности
1) Јавне установе као носиоци највећег дијела
реализације културних дешавања, имају

На основу члана 43. а у вези са чланом 72. став 3
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 101/04, 42/05 и
118/05), члана 47. Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број: 49/04, 19/05,

Датум: 09.06.2011.
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52/05, 8/06, 24/06 и 12/09), те члана 1. став 2
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник БиХ“, број: 53/06 и 20/09),
Начелник општине Требиње донио је
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама
Правилника о поступку набавке роба, услуга
или радова путем директног споразума
Члан 1.
У члану 2. Правилника о поступку набавке роба,
услуга или радова путем директног споразума
(„Службени гласник Општине Требиње“, број:
11/06) број „3.000,00 КМ“ мијења се бројем
„6.000,00 КМ“ и додају ријечи „без урачунатог
ПДВ-а“.
Члан 2.
У члану 6. Правилника ријечи у загради „најмање
три добављача“ бришу се.
Члан 3.
Иза члана 10. Правилника додаје се нови члан 10а
који гласи: „Набавка чија вриједност износи
500,00 КМ или мање, директни споразум сматра
се закљученим кад Начелник општине прихвати
рачун или други одговарајући документ за
плаћање издат од стране добављача“.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Требиње“.
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- овлашћења
појединих
лица
везано
за
располагање средствима на име трошкова
репрезентације;
- начин формирања и токови докумената у вези са
трошењем средстава репрезентације;
- начин контроле спровођења одредаба овог
Правилника у вези са употребом средстава за
трошковe репрезентације.
ΙΙ ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Члан 2.
Трошковима репрезентације Административне
службе општине Требиње сматрају се:
1. трошкови кориштења услуга интерног бифеа и
других угоститељских услуга;
2. трошкови обиљежавања јубилеја;
3. трошкови репрезентације на сајамским,
промотивним и другим манифестацијама;
4. куповину поклона које дарује општина;
5. трошкови смјештаја гости општине;
6. други трошкови репрезентације, који нису
наведени, који су у функцији склапања послова
или уговора.
Члан 3.
Годишњи износ средстава на име трошкова
репрезентације може се кретати до висине коју
Буџетом утврди Скупштина општине Требиње.
Члан 4.

Број:11-053-21-5-2/2010 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,14.06.2010. год
Др Доброслав Ћук,с.р.

За кориштење услуга интерног бифеа могу се
утрошити средства репрезентације, по једном
кориснику репрезентације на мјесечном нивоу
како слиједи:

На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 45.
Статута општине Требиње („Службени гласник
Општине Требиње“, број: 8/05, 10/05, 13/05, 3/08 и
5/10) Начелник општине доноси

-

ПРАВИЛНИК
о кориштењу средстава репрезентације
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се питања у вези са
употребом средстава Административне службе
општине Требиње планираних за трошкове
репрезентације, а посебно:
- шта се сматра трошковима репрезентације;
- утврђивање износа дозвољених средстава на име
трошкова репрезентације;

Начелник општине 500,00 КМ
Замјеник начелника 200,00 КМ
Предсједник скупштине 250,00 КМ
Потпредсједник скупштине 150,00 КМ
Начелник одјељења за
општу управу 150,00 КМ
- Начелник одјељења за привреду
и друштвене дјелатности 150,00 КМ
- Начелник одјељења за
просторно уређење 60,00 КМ
- Начелник одјељења за финансије 60,00 КМ
- Начелник одјељења за стамбено
комуналне послове 60,00 КМ
- Начелник одјељења за борачко
инвалидску заштиту 60,00 КМ
- Начелник одјељења за инспекцијске
и послове комуналне полиције 60,00 КМ
У случају организовања скупова са већим бројем
учесника у организацији Административне
службе трошак услуга интерног бифеа одобрава
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Начелник општине а не терети средства из става 1.
овог члана.
У случају прекорачења износа из става 1. овог
члана, који ће комисија за праћење рада бифеа
контролисати мјесечно, кориснику се умањује
плата за износ прекорачења.

Датум: 09.06.2011.

Начелник општине, о чему доноси посебан
Закључак којим се дефинише ниво средстава и
друге појединости у вези са смјештајем.
Члан 10.

Члан 5.

Начелник општине својим потписом овјерава све
рачуне и друга документа која се односе на
трошкове репрезентације.

Право на утрошак средстава репрезентације у
угоститељским објектима у Босни и Херцеговини,
имају Начелник општине и лица која он овласти.

Рачуни и друга документа на име репрезентације
обрађују се прије књижења у складу са одредбама
прописа који уређују рачуноводство.

Члан 6.

Начелник општине на све рачуне и друга
документа која се не могу признати као трошкови
репрезентације ставља напомену са налогом ко
сноси те трошкове и овјерава их потписом.

Право на утрошак средстава репрезентације у
угоститељским објектима у иностранству, имају
Начелник општине и лица која он овласти.
Члан 7 .
Корисник који правда утрошак средстава
репрезентације, када трошкови прелазе 500,00 КМ
по једном догађају, обавезан је за догађаје из
члана 5. и члана 6. овог Правилника, поред
предочавања спецификације учињених трошкова
сачинити и службену забиљешку, која обавезно
садржи кратак опис догађаја и број особа које су
биле присутне.

Свака три мјесеца Одјељење за финансије
доставља Начелнику општине извјештај о
утрошеним средствима репрезентације.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
На све што није регулисано овим Правилником,
примењују се одредбе одговарајућих законских
прописа.

Члан 8.

Члан 12.

Начелник општине или предсједник Скупштине
могу даровати поклоне заслужним појединцима
или делегацијама, домаћим или иностраним
институцијама и предузећима.

Све касније измјене у законским прописима по
питању репрезентације, непосредно се примјењују.

Вриједност поклона условљена је рангом
/положајем појединаца односно делегације и не
може бити већа од 1.000,00 КМ.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Требиње“.

Одлуку о куповини и вриједности поклона доноси
Начелник општине или Предсједник скупштине.
Члан 9.
Право на утрошак средстава репрезентације за
трошкове смјештаја гостију општине Требиње има

Члан 13.
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САДРЖАЈ
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1. Одлука о безбједности саобраћаја на подручју општине Требиње – пречишћени текст

1

АКТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
2. Одлука о утврђивању права на накнаду нето плате за вријеме привремене неспособности
за рад
3. Правилник о додјели у закуп пословних простора којим располаже Општина Требиње
4. Правилник о финансирању јавних потреба у култури на подручју општине Требиње
5. Правилник о измјенама и допунама Правилника о поступку набавке роба, услуга или
радова путем директног споразума
6. Правилник о кориштењу средстава репрезентације
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13
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Издавач: Скупштина општине Требиње – Стручна служба Скупштине, Улица Вука Караџића бр. 2. 89101
Требиње. Телефон/факс 059/260-402. Гласник излази по потреби.

