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Година LV                                                   Требиње, 20.11.2018. године                                                               Број: 9

  

На основу члана 35. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 

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

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

3/16 и 6/17) и претходно прибављене сагласности Министа-

рства финансија Републике Српске број: 06.04/400-1227-1/18 

од 15.11.2018. године, Скупштина Града Требиња, на 

сједници одржаној дана 19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Нацрта II Ребаланса буџета  

Града Требиња за 2018. годину 
 

I 

1) Скупштина Града Требиња усваја Нацрт II Ребаланса 

буџета Града Требиња за 2018. годину којим су 

планирана укупна буџетска средства у износу од  

27.690.000 КМ. 

2) Средства буџета чине приходи у износу од 22.457.065 

КМ, грантови 16.166 КМ, трансфери 1.351.812 КМ, 

примици за нефинансијску имовину 2.038.000 КМ, 

примици од финансијске имовине од 21.000 КМ, 

примици од задуживања 397.860 КМ, остали примици 

601.067 КМ и неутрошена намјенска средства из 2017. 

године 807.030 КМ.  

3) Расподјела средстава је извршена на текуће расходе од 

20.322.810 КМ, трансфере између и унутар јединица 

власти 80.400 КМ, издатке за нефинансијску имовину 

5.249.723 КМ, на издатке за отплату дугова 1.436.000 

КМ, остале издатке 601.067 КМ,  а што укупно износи 

27.690.000 КМ.  

II 

Саставни дио ове одлуке је Нацрт II Ребаланса буџета Града 

Требиња за 2018. годину (табеларни дио). 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:09-013-290/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 
                 

На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16) и члана 36. Статута Града Требиња („Службени 

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

претходно прибављене сагласности Министарства фина-

нсија Републике Српске број: 06.04/400-1229-1/18 од 

16.11.2018. године, Скупштина Града Требиња, на сједници 

одржаној дана 19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Нацрта Буџета Града Требиња  

за 2019. годину 
 

I 

1) Скупштина Града Требиња усваја Нацрт Буџета Града 

Требиња за 2019. годину којим су планирана укупна 

буџетска средства у износу од  27.630.000 КМ. 

2) Средства буџета чине приходи у износу од 23.911.098 

КМ, трансфери 619.872 КМ, примици за нефинансијску 

имовину 2.538.000 КМ, примици од финансијске 

имовине од 17.000 КМ и остали примици 544.030 КМ.  

3) Расподјела средстава је извршена на текуће расходе од 

20.630.050 КМ, трансфери између и унутар јединица 

власти 40.000 КМ, буџетску резерву 20.000 КМ, издатке 

за нефинансијску имовину 5.104.920 КМ, на издатке за 

отплату дугова 1.291.000 КМ и остале издатке 544.030 

КМ.  

II 

Саставни дио ове одлуке је Нацрт Буџетa Града Требиња за 

2019. годину. 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивaња 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
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Број:09-013-291/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_________________________________________________________________________ 
 

На основу члана 32. став 8. Закона о концесијама 

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

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

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

члана 72. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Плана утрошка средстава 

од концесионе накнаде за 2018. годину 
 

I 

У Плану утрошка средстава од концесионе накнаде за 2018. 

годину, број 09-013-229/18 од 25.07.2018. године („Службе-

ни гласник Града Требиња“, број 6/18),  тачка IV мијења се 

и сада гласи:  

„Средства прикупљена од концесионе накнаде користиће се 

у складу са Планом капиталних улагања по Ребалансу 

Буџета за 2018. годину за сљедећу намјену: 
 

 

О П И С 

 

План 

концесионих 

накнада 

Ребаланс Буџета 

2018. године 
 

I    Издаци у оквиру Одјељења за просторно уређење 

Водоснабдијевање насеља Драженска 

гора 
179.000 КМ 

Јавна расвјета 110.000 КМ 

Атлетска стаза 113.300 КМ 

Изградња пута од раскрснице са 

магистралним путем М-6 до гробља у 

Бањевцима 

250.000 КМ 

Санација објекта Средњошколског 

центра  
280.870 КМ 

Капитални грант - Општа Болница 

(енергетска ефикасност) - учешће 
320.600 КМ 

Капитални грант - ЈУ ОШ „Јован 

Јовановић Змај“ 
25.000 КМ 

Капитални грант за удружење 

корисника вода Завође 
33.600 КМ 

Капитални грант за водовод Врпоље -

Љубомир 
20.000 КМ 

Спортски терен МЗ Ложиона 15.000 КМ 

Оборинска одводња - Никшићки пут 14.000 КМ 

Оборинска одводња у Хрупјелима  7.000 КМ 

Оборинска одводња у Саром граду  7.000 КМ 

Оборинска одводња на Гељевом мосту  7.000 КМ 

Оборинска одводња у насељу 

Тодорићи 2 
 3.600 КМ 

Водоводни систем у насељима на 

десној обали Требишњице - технички 

пријем 

 7.000 КМ  

Плато код Опште Болнице  3.000 КМ 

УКУПНО I: 1.395.970 КМ 

 

II     Финансирање отплата кредита 

Отплате кредита - главница                                             1.436.000 КМ 

Отплате камата на кредите 425.000 КМ 

УКУПНО II: 1.861.000 КМ 
 

III    Дознаке грађанима - стипендије 

Стипендије - Одјељење за општу 

управу 
21.000 КМ 

Стипендије - Одјељење за друштвене 

дјелатности 
18.000 КМ 

УКУПНО III: 39.000 КМ 
 

УКУПНО I+II+III 3.295.970 КМ 
 

II 

Послије тачке V додаје се нова тачка Va, која гласи:  

„Овлашћује се Градоначелник Града Требиња да може 

интерним актима вршити прерасподјелу средстава од 

концесионих накнада, уколико се из оправданих разлога не 

могу реализовати планови из тачке IV ове одлуке. 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу наредни дан од дана доношења, а 

објавиће се  у „Службеном Гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-292/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 36. тачка 28. Статута Града Требиња („Службени 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

o измјенама и допунама  

Пословника о раду Скупштине Града Требиња 
 

Члан 1. 

У Пословнику о раду Скупштине Града Требиња 

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

члану 33. став 1. у алинеји 3. иза ријечи „одборника „ставља 

се тачка, ријеч „и“ брише се и додаје нови текст који гласи 

„Политичке странке које немају Клуб одборника, а имају 

више од једног одборника, писмено ће се изјаснити који 

одборник ће, као њихов представник, учествовати у раду 

Колегијума,“, а у алинеји 4. умјесто тачке ставља се запета 

и додаје се нова алинеја која гласи: 

- „одборник из реда националних мањина“.  
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Члан 2. 

У члану 102. ст. 2.  и 3. мијењју се и гласе: 

 „Одборник има право да у актуелном часу, постави 

највише 2 одборничка питања - у времену од највише 1 

минута и да коментарише одговоре на одборничка питања, 

у времену од највише 1 минута.  

Одборник који је поставио одборничко питање, изјашњава 

се одмах о одговору. Ако одборник није задовољан са 

одговором на одборничко питање - због непотпуности 

одговора или му није могуће дати одговор на сједници, 

сачиниће до краја сједнице одборничко питање - у писменој 

форми и доставити га секретару Скупштине. Ако одборник, 

поред усменог одговора на одборничко питање, тражи да 

му се достави и писмени одговор, сачиниће - до краја 

сједнице, одборничко питање - у писменој форми и 

доставити га секретару Скупштине.“ 
 

Члан 3. 

У члану 104. став 2. иза ријечи „регије“ додаје се запета и 

текст „ако су позвани да учествују у расправи о питањима 

из њихове надлежности, о чему одлучује Колегијум 

Скупштине“. 

Члан 4. 

У члану 105. у ст. 1. и 2. иза ријечи „из“ која се налази 

унутар заграде додају се ријечи „члана 104.“, а ријечи „из 

предходног става“ бришу се. 
 

Члан 5. 

Иза члана 106. додаје се нови члан 106а. који гласи: 
 

„Члан 106а. 

Предлагач, односно овлаштени представник предлагача 

акта има право да, у првом обраћању, говори до 30 минута. 

Предлагач, односно овлаштени представник предлагача има 

право на завршну ријеч, након закључене расправе, у 

трајању од 5 минута, у којој се мора ограничити на давање 

конкретних одговора на приједлоге дате у расправи и 

образложење свог става у односу на коначан приједлог. 

Предсједник Скупштине може одобрити да завршна ријеч 

траје и дуже од 5 минута, али не дуже од 15 минута, када 

процијени да се ради о доношењу аката од посебног 

интерса за град.“ 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-294/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 18. став 2, члана 20. и 39. став 2. тачка 2. а 

у вези са тачком 34. Закона о локалној самоуправи 

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

складу са чланом 4. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12, 

44/16), 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“, број 127/08, 58/09, 

100/11, 67/13 и 100/17), чланом 2. став 1. тачка д, члана 7. и 

8. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/11 и 100/17) и члана 36. и 72. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Града Требиња на сједници одржаној дана 19.11.2018. 

године, донијела је  

О Д Л У К У  

о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг 

сервис“ д.о.о. Требиње 
 

I 

1) Ради обављања дјелатности од општег интереса оснива 

се Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ 

Требиње, у форми друштва са ограниченом одгово-

рношћу, коме се повјерава комунална дјелатност 

управљања јавним просторима за паркирање возила. 

2) Управљање јавним просторима за паркирање возила 

обухвата одржавање, чишћење, постављање саобра-

ћајне сигнализације на јавним површинама или 

објектима изграђеним за паркирање моторних возила, 

као и уклањање, премјештање и блокирање непрописно 

паркираних возила. 

II 

Оснивач Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 

д.о.о. Требиње је Град Требиње, ул. Вука Караџића бр. 2. 
 

III 

1) Јавно предузеће из тачке I ове одлуке послује под 

називом: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ 

д.о.о. Требиње.  

2) Скраћено пословно име предузећа је ЈКП „Паркинг 

сервис“ д.о.о. Требиње. 

3) Сједиште Јавног комуналног предузећа „Паркинг 

сервис“ д.о.о. Требиње је у улици Војводе Степе 

Степановића бб. 

4) Одлуку о промјени пословног имена и сједишта доноси 

Скупштина предузећа.    
 

IV 

1) Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ д.о.о. 

Требиње оснива се ради обављања дјелатности од  

интереса за локалну заједницу у складу са Законом. 

2) Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ д.о.о. 

Требиње стиче својство правног лица даном уписа у 

регистар код надлежног Окружног привредног суда. 
 

V 

Дјелатност Јавног предузећа је: 

- 52.21 Услужне дјелатности у копненом саобраћају. 
 

VI 

1) Средства за оснивање и почетак рада предузећа  

обезбјеђује Град Требиње. 

2) Оснивачки улог Оснивача износи 1,00 КМ (словима: 

једна конвертибилна марка). 

3) У правном промету са трећим лицима Јавно комунално 

предузеће „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње иступа у 



Датум: 20.11.2018. год.                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  ГРАДА ТРЕБИЊA                    Број: 9 - Страна:    4 

 

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 комуналног предузећа „Паркинг 

сервис“ д.о.о. Требиње Оснивач одговара до висине 

оснивачког улога. 

5) Основни капитал друштва са ограниченом одгово-

рношћу може се одлуком скупштине повећавати, 

односно смањивати, али не испод законског минимума 

оснивачког капитала, а све према одредбама Закона о 

привредним друштвима. 
 

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 

Сва права као и уговорне обавезе настале по основу уговора 

које је Град Требиње склопио за потребе пружања услуга 

паркирања ће се уговором уступити ЈКП „Паркинг сервис“ 

д.о.о. Требиње. 

IX 

Оснивач је дужан да: 

- Остварује надзор и контролу над радом јавног 

предузећа у циљу обављања дјелатности предузећа 

заснованог на начелима ефикасног и законитог  

остваривања јавног интереса; 

- Предузима мјере за унапређење дјелатности,  у смислу 

примјене модерне технологије у раду, као и начела 

транспарентности и економичности у раду. 
 

X 

1) Оснивач има право да у случају поремећаја у 

пословању предузећа, у складу са Законом, предузима 

мјере којима ће обезбиједити услове за несметан рад, 

пословање и управљање предузећем и то: 

- Извршити промјену унутрашње организације у 

предузећу; 

- Разријешити постојеће и именовати друге органе 

предузећа; 

- Ограничити права располагања одређеним средствима; 

- Предузети друге мјере предвиђене законом којим се 

уређују услови и начин обављања дјелатности од 

општег интереса или другим законом. 

2) Другом привредном субјекту се може повјерити 

обављање комуналних дјелатности након спроведеног 

поступка јавних набавки у складу са законом. 
 

XI 

Органи Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 

д.о.о. Требиње су: 

- Скупштина, 

- Надзорни одбор, 

- Управа (менаџмент). 

  

XII 

Послове Скупштине у овом Јавном предузећу обавља 

Скупштина Града Требиња. 
 

XIII 

Надлежности Скупштине су: 

- доноси Статут предузећа и друге пословне акте у 

складу са Законом,  

- доноси одлуку којом се утврђују цијене производа и 

услуга,  

- 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,  

- одлучује о другим питањима у складу са законом и 

Статутом предузећа. 

XIV 

Скупштина Града Требиња у функцији скупштине 

предузећа одлуком утврђује цијену услуга и производа, 

којом се детаљно прописују услови организовања, начина 

кориштења и наплате паркирања возила на јавним 

паркиралиштима на подручју града Требиња. Наведеном 

одлуком се дефинишу услови под којим се врши обављање 

дјелатности.   

XV 

Надзорни одбор предузећа састоји се од три члана, које 

именује и разрјешава Скупштина у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима.  

 

XVI 

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, 
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- 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.  
XVII 

1) Управу предузећа (у даљем тексту: Управа) чине: 

- директор,  

- извршни директори. 

2) Управа је надлежна за заступање предузећа и вођење 

послова предузећа у складу са Законом и оснивачким 

актом. 

3) У погледу склапања уговора о располагању са 

кумулативном вриједношћу већом од 10.000,00 КМ 

потребни су потписи два директора. 
 

XVIII 

Управу бира надзорни одбор већином гласова, на основу 

јавног конкурса за избор најбоље квалификованог канди-

дата, према оперативним и пословним потребама предузећа, 

у складу са одредбама Статута предузећа. Услови за 

именовање директора и извршног директора утврђују се 

Статутом предузећа. До спровођења конкурсне процедуре 

надзорни одбор ће именовати вршиоце дужности. 
 

XIX 

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 инвести-

цијама,  

- 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 и оснивачким актом. 
 

XX 

Предузеће престаје са радом: 

- одлуком скупштине друштва 

- статусним промјенама које за посљедицу имају 

престанак друштва, 

- правоснажном судском одлуком којом се утврђује да је 

регистрација друштва била ништавна и одређује 

брисање друштва из регистра пословних субјеката. 
 

XXI 

Рок за доношење Статута и других интерних аката је 60 

дана од дана доношења ове одлуке. 
 

XXII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-295/18 

Датум:19.11.2018. 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, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о усвајању Статута Јавног комуналног предузећа 

„Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње 
 

I 

Усваја се Статут Јавног комуналног предузећа „Паркинг 

сервис“ д.о.о. Требиње. 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-296/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 2. став 1. и 7. Закона о комуналним 

таксама („Службени гласник Републике Српске“, број 4/12) 

и на основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), као и члана 36. став 2. тачка 2. Статута Града 

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

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

сједници одржаној дана 19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о комуналним таксама 
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I 

1) За финансирање заједничке комуналне потрошње на 

подручју града Требиња уводе се комуналне таксе.  

2) Овом одлуком се утврђују: врста, висина, рокови, 

начин плаћања и ослобађања од плаћања комуналне 

таксе.                                                                     

II 

Таксе се плаћају за: 

- коришћење простора на јавним површинама, осим у 

сврху продаје штампе, књига и других публикација, 

- приређивање музичког програма у угоститељским 

објектима и масовним скуповима, осим музике која се 

репродукује електронским или механичким средствима, 

- истицање реклама на јавним и другим површинама, 

осим рекламних паноа и билборда поред ауто-путева, 

магистралних и регионалних путева, 

- коришћење слободних површина за кампове, поста-

вљање шатора или других објеката привременог 

карактера, као и за картинг стазе, забавне паркове и 

циркусе, 

- коришћење витрина ради излагања робе ван пословних 

просторија, 

- држање пловних постројења, пловних направа и других 

објеката на води, 

- држање ресторана и других угоститељских и забавних 

објеката на води, 

- коришћење ријечне обале у пословне сврхе, 

- коришћење простора за паркирање моторних, друмских 

и прикључних возила на уређеним и обиљеженим 

мјестима, одређеним за то актом скупштине јединице 

локалне самоуправе и 

- истицање пословног имена правног лица или 

предузетника на пословним просторијама. 
 

III 

1) Јавним површинама, у смислу ове одлуке, сматрају се 

површине утврђене планском документацијом града, 

које су доступне свим корисницима под једнаким 

условима (улице, тргови, јавни пролази, јавна степе-

ништа, мостови, подвожњаци, надвожњаци, паркинг 

простори, тротоари, стајалишта јавног превоза, пијаце, 

паркови, травњаци, површине за рекреацију и слично). 

2) Другим површинама у смислу ове одлуке сматрају се 

површине које нису јавне, а видљиве су са јавних 

површина и користе се за оглашавање постављањем 

објеката, односно средстава за оглашавање. 
 

IV 

1) Заузимање јавне површине врши се на основу 

одговарајућих аката које доноси Одјељење за 

просторно уређење, а висину таксе за заузимање јавне 

површине утврђује рјешењем Одјељење за стамбено-

комуналне послове, сагласно одредбама ове одлуке. 

2) Права и обавезе која проистичу из претходне подтачке 

су непреносива на друга правна и физичка лица. 
 

 

 

V 

Границе зона из Тарифа комуналних такси идентичне су 

границама зона утврђеним одредбама Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту. 
 

VI 

1) Висина комуналне таксе за заузимање јавних површина 

које су додијељене непосредном погодбом утврђује се 

Тарифом комуналних такси (у даљем тексту: Тарифа), 

која је саставни дио ове одлуке.   

2) Висина комуналне таксе за заузимање јавних површина 

које су додијељене након проведеног поступка јавног 

оглашавања утврђују се на основу цијене добијене 

након проведеног поступка лицитације, уз напомену да 

почетна цијена m² јавне површине која се додјељује у 

поступку јавног оглашавања не може бити нижа од 

цијене утврђене Тарифом комуналних такси Града 

Требиња.    

3) Висина осталих комуналних такси из тачке II одлуке 

утврђује се Тарифом комуналних такси (у даљем 

тексту: Тарифа), која је саставни дио ове одлуке. 
   

VII 

Од плаћања комуналних такси утврђених Законом о кому-

налним таксама, ослобађају се обвезници који обављају: 

- нискоакумулативне и дефицитарне дјелатности; 

- који се баве старим занатима; 

- који први пут покреће привредну или услужну дјела-

тност, уколико је обвезник предузетник у години 

оснивања. 

VIII 

Од плаћања комуналних такси за истицање пословног 

имена (Тарифни број 10), ослобађају се: 

- предузетници који покрећу привредну или услужну 

дјелатност, у години оснивања осим за дјелатности 

кладионица, лутрија и игара на срећу, те ноћних и 

диско барова; 

- предузетници који се баве старим традиционалним 

занатима; 

- предузетници који обављају нискоакумулативне и 

дефицитарне дјелатности. 
 

IX 

Такса по тарифним бројевима из ове одлуке плаћа се на 

трансакциони рачун Буџета Града Требиње број 562-008-

8034545-411 (број Града 107) према врсти прихода како 

слиједи: 
 

тарифни број 1 722 314 

тарифни број 2 722 316 

тарифни број 3 722 318 

тарифни број 4 722 391 

тарифни број 5 722 317 

тарифни број 6 722 392 

тарифни број 7 722 394 

тарифни број 8 722 395 

тарифни број 9 722 319 

тарифни број 10 722 312 
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X 

Надзор над спровођењем ове одлуке у тарифама од 1-9 

врши надлежни орган Града Требиња, а надзор над тарифом 

број 10 спроводи Пореска управа РС подручни центар 

Требиње. 

XI 

Ступањем на снагу овe Одлуке престаје да важи Одлука о 

комуналним таксама („Службени гласник Града Требиња“, 

брoj: 3/12, 10/13, 4/14, 3/16, 8/17, 10/17 и 12/17). 
 

XII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласник Града Требиња“. 
 

Број:09-013-297/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

ТАРИФА 

комуналних такси 
 

Taрифни број 1 
а) За привремено заузимање дијела јавне површине испред 

пословног простора у сврху постављања столова и столица 

за љетну башту ради пружања угоститељских услуга плаћа 

се мјесечно по m
2
 комунална такса у износу како слиједи: 

I зона             15 КМ 

II зона            10 КМ 

III-VI зона            8 КМ 

Таксу из овог тарифног броја плаћају правна и физичка 

лица која привремено користе дио јавне површине у 

пословне сврхе за постављање столова и столица за љетну 

башту. 

Такса се по овом тарифном броју плаћа у пуном износу за 

период од 15. априла до 15. октобра, а у осталим мјесецима 

износ се умањује за 70% утврђене цијене ове таксене 

тарифе. 

б) За постављање киоска плаћа се мјесечно по m
2
 у износу 

како слиједи: 

I зона  8,50 КМ   IV зона    4 КМ 

II   зона  7 КМ   V зона     3 КМ 

III зона  5 КМ   VI зона    2 КМ 

в) За постављање привремених тезги за продају: сувенира, 

наочара, цвијећа, лутрије, бижутерије, сјеменки, кокица, 

кестења и сл. и постављање-излагање продајних артикала и 

рекламних реквизита испред трговачких и угоститељских 

објеката плаћа се комунална такса  по m
2  

мјесечно како 

слиједи: 

I зона    30 КМ 

II зона    20 КМ 

III-VI зона   15 КМ 

за сваки цијели или започети m
2
. 

г) За све остале дјелатности које нису напријед наведене 

плаћа се као у претходној подтачки. 

д) За извођење грађевинских радова који изискују 

раскопавање улица, плочника, паркова и других јавних 

површина плаћа  се комунална такса дневно и то: 

1. за радове на подземним и надземним инсталацијама и 

сличним објектима по m
 2 

раскопане јавне површине 

(паркови, улице, тротоари)  5 КМ, 

2. за заузимање 1 m
2
 јавне површине и тротоара за 

вријеме грађења  0,50 КМ. 

Плаћање обавезе из претходне подтачке настаје од дана 

добијања одобрења за прекопавање односно заузимање 

јавне површине.  

Тарифни број 2 

За приређивање музичког програма плаћа се комунална 

такса дневно у износу: 

- за објекте до 10 столова 50 КМ, 

- за објекте преко 10 столова 80 КМ (осим за органи-

зовање свадби и концерата), 

- за организовање свадби и концерата, као и концерата на 

отвореном 500,00 КМ. 

Такса по овом тарифном броју односи се на „живу“ музику 

и плаћа се унапријед тако што је обвезник дужан Одјељењу 

за стамбено-комуналне послове пријавити коришћење 

музике прије њеног почетка рада, а најкасније дан прије 

почетка одржавања музичког програма. 
 

Тарифни број 3 

За постављање плаката, реклама и рекламних паноа на 

јавним и другим површинама плаћа се: 

1. плакат по комаду дневно   5 КМ 

2. покретне паное по комаду дневно  5 КМ 

3. за објаве и огласе истакнуте на огласним таблама 5 КМ 

по објави дневно 

4. рекламе-путокази   10 КМ мјесечно 

5. рекламни панои: 

а) неосвјетљени мјесечно: 

- до 1 m
2
 мјесечно се плаћа 10 КМ/m

2
 

- до 2 m
2
    15 КМ/m

2
 

- 2-4  m
2
    20 КМ/m

2
 

б) свјетлећи мјесечно: 

- до 1 m
2
 

једнострано    10 КМ/m
2
 

двострано   20 КМ/m
2
 

- 1-2 m
2
  

једнострано   20 КМ/m
2
 

       двострано    40 КМ/m
2
 

- 2-4 m
2
 

једнострано   35 КМ/m
2
  

двострано   50 КМ/m
2
 

6. рекламе на стубовима јавне расвјете: 

- неосвијетљене   10 КМ мјесечно 

- oсвијетљене   20 КМ мјесечно 

7. билборди: 

а) несвјетлећи, мјесечно 

- 4-8 m
2
 

једнострано      50 КМ 

двострано       70 КМ 

- преко 8 m
2
 

једнострано      85 КМ 

    двострано   100  КМ 

   б) свјетлећи, мјесечно 
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- 4-8 m
2
 

једнострано   100  КМ 

двострано   150  КМ 

- 8-15 m² 

jеднострано   150  КМ 

двострано   200  KM 

- преко 15 m² 

jеднострано   170 КМ 

двострано    250 КМ 

   в) звучни билборди     400 КМ. 
 

Тарифа број 4 

За коришћење слободних површина за кампове, шаторе, 

забавне паркове, циркусе, картинг стазе, дјечије аутиће  и 

друге објекте привременог карактера, плаћа се дневно 

комунална такса у износу 0,35 КМ/m
2
. 

 

Тарифа број 5 

За коришћење витрина ради излагања и продаје робе ван 

пословних просторија плаћа се комунална такса по m
2 

мјесечно: 

I зона               30 КМ 

II зона              20 КМ 

III-VI зона         15 КМ 
 

Тарифа број 6 

За држање пловних постројења, пловних направа и других 

објеката на води плаћа се комунална такса у годишњем 

износу: 

- пловно постројење са пратећим објектима  12.000 КМ, 

- рибњаци и остали објекти на води   5 КМ/m
2
. 

 

Тарифа број 7 

Држање ресторана и других угоститељских и забавних 

објеката на води плаћа се по m
2
 годишње: 

I зона                  50 КМ 

II зона                 30 КМ 

III-VI зона           20 КМ 
 

Тарифа број 8 

Коришћење ријечне обале у пословне сврхе: 

- за објекте у I и II зони плаћа се по m
2
 годишње      10 КМ; 

- за објекте у III, IV и V зони плаћа се по m
2
 годишње 5 КМ; 

- за објекте у VI зони и ванурбаном подручју на територији 

града Требиња плаћа се по m
2
 годишње             3 КМ. 

 

Тарифа број 9 

За коришћење простора за паркирање моторних, друмских 

и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима 

одређеним за то, а на којим је успостављена наплата 

примјењују се одредбе Правилника о условима, начину 

коришћења, организацији и начину наплате паркирања на 

јавним паркиралиштима на подручју града Требиња. 

1. Резервација паркинга плаћа се: 

У периоду од 15.05. до 15.09.: 

- за правна лица    200 КМ/мјесечно, 

- за физичка лица    160 КМ/мјесечно. 

У периоду од 15.09. до 14.05.: 

- за правна лица    100 КМ/мјесечно,  

- за физичка лица      80 КМ/мјесечно. 

2. За коришћење једног мјеста на такси стајалишту плаћа 

се мјесечно 15 КМ. 
 

Тарифа број 10 

За сваку истакнуту фирму плаћа се комунална такса у 

годишњем износи и то: 

1. Привредна друштва и други облици правних лица 

Из области производње, преноса и дистрибуције електри-

чне енергије: 

1. дјелатност трговине електричном енергијом  50.000 КМ 

2. дјелатност производње електричне енергије  30.000 КМ 

3. дјелатност производње електричне енергије (мини 

електране) и вјетро електране   5.000 КМ 

4. дјелатност производње електричне енергије мини 

соларне електране до 100 kW      500 КМ 

5. дјелатност производње електричне енергије мини 

соларне електране од 100 kW до 250 kW  1.000 КМ 

6. дјелатност производње електричне енергије мини 

соларне електране од 250 kW до 500 kW  2.000 КМ 

7. дјелатност производње електричне енергије мини 

соларне електране преко 500 kW   5.000 КМ 

8. дјелатност дистрибуције електричне енергије 25.000КМ 

9. удружења, фондови и фондације      100 КМ 

10. остали                     500 КМ. 

Област производње (у обзир се узима приход који је 

правно лице остварило на годишњем нивоу у години која 

је претходила години обрачуна): 

- до 1.000.000 КМ прихода    500 KM 

- од 1.000.000 КМ до 5.000.000 КМ прихода         2.500 KM 

- преко 5.000.000 КМ прихода                            5.000 KM. 

2. Дијелови правних лица (филијале, експозитуре, посло-

внице, представништва, агенције, канцеларије, теренске 

јединице, радне јединице): 

- Дјелатност банкарства финансијских организација и 

услуга осигурања имовине и лица   2.500 KM  

- Поштанске услуге     2.000 KM  

- Телекомуникације и мобилна телефонија       10.000 KM 

- Дјелатност трговине електричном енергијом 50.000 KM 
 

- дјелатност производње електричне енергије      30.000 КМ 

- дјелатност производње електричне енергије (мини 

електране)      5.000 КМ 

- дјелатност дистрибуције електричне енергије    15.000 КМ 

- дјелатност преноса електричне енергије              30.000 КМ 

Бензинске пумпе: 

- у 1. зони                  25.000 КМ 

- у 2. зони                  15.000 КМ 

- у 3. и осталим зонама на територији града       10.000 КМ 

Плинске пумпе     1.000 КМ 

Сервиси         300 КМ 

Стоваришта         500 КМ 

Кладионице и игре на срећу    5.000 КМ 

Лутрије      2.000 КМ 

Хотели, мотели, хостели, пансиони, свадбени салони и сл. 

са смјештајним капацитетима: 
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- до 20 кревета        200 КМ 

- од 20 до 50 кревета     1.000 КМ 

- од 50 до 100 кревета    2.500 КМ 

- преко 100 кревета     5.000 КМ 

диско и ноћни барови и свадбени салони без смјештајних 

капацитета      1.000 КМ 
Продавнице         300 КМ 

Ланац продавница (двије или више продавнице истог 

власника, такса по једном објекту)      200 КМ 

Робне куће, маркети, супермаркети, тржни центри, 

козметички маркети     1.000 КМ 

Угоститељски објекти: 

Кафеи, бифеи, барови         300 КМ 

Ресторани, или угоститељски објекти у којима се послужује 

храна (осим дезерта)        600 КМ 

Стоматолошке и љекарске ординације   2.000 КМ 

Лабораторије      2.000 КМ 

Апотеке: 

- Здравствене     1.000 КМ 

- Биљне         200 КМ 

- Пољопривредне        300 КМ 

- Ветеринарске        500 КМ 
 

3. Физичка лица и самостални предузетник 

Угоститељски објекти: 

- Кафеи, бифеи, барови       200 КМ 

- Ресторани или угоститељски објекти у којима се 

послужује храна (осим дезерта)      500 КМ 

Трговина         150 КМ 

СТР тезге, кућна радиност         50 КМ 

Адвокатске канцеларије     1.000 КМ 

Нотарске канцеларије     2.000 КМ 

Кладионице и игре на срећу    2.000 КМ 

Стоматолошке, љекарске ординације   1.500 КМ 

Лабораторије         800 КМ 

Хотели, мотели, пансиони, свадбени салони и сл. са 

смјештајним капацитетима: 

- до 20 кревета        150 КМ 

- до 50 кревета        800 КМ 

од  50 – 100 кревета     1.500 КМ 

преко 100 кревета     2.500 КМ 

Остале непоменуте дјелатности       100 КМ 
 

Под истакнутом фирмом у смислу одредаба овог тарифног 

броја подразумијева се свака ознака или натпис који 

означава да одређено правно и физичко лице обавља 

дјелатност или занимање, изузев изузетих по члану 8. 

Закона о комуналним таксама. Уколико таксени обвезник 

обавља више дјелатности на мјесту истакнуте фирме плаћа 

таксу из дјелатности за коју је прописана већа таксена 

тарифа.  

Такса се плаћа од дана издавања одобрења за рад 

сразмјерно броју мјесеци до краја календарске године, а 

таксена обавеза се пријављује 15 дана од дана почетка 

обављања дјелатности. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 22. Закона о комуналним дјелатностима 

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

100/17) и на основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о лока-

лној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), као и члана 36. став 2. тачка 2. Статута Града 

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

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

сједници одржаној дана 19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о комуналним дјелатностима 
 

Члан 1. 

Члан 16. Одлуке о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Града Требиња“, број 6/14 и 8/17), мијења се и 

гласи: 

„Број бодова за израчунавање накнаде за стамбене, 

пословне, производне и друге просторе износи од 140 до 60 

1. I    зона  140 

2. II   зона  120 

3. III  зона  110 

4. IV  зона  100 

5. V   зона    90 

6. VI зона     60.“ 

Члан 2. 

Члан 18. став 1. и став 2. брише се. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-298/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 22. Закона о комуналним дјелатностима 

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

100/17) и на основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), као и члана 36. став 2. тачка 2. Статута 

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) и члана 20. Одлуке о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник Града 

Требиња“, број 6/14 и 8/17), Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о утврђивању вриједности бода за обрачун 

 комуналне накнаде 
 

I 

Вриједност бода за обрачун комуналне накнаде за стамбени 

простор утврђује се у износу од 0,00034 КМ. 
 

II 

Вриједност бода за обрачун комуналне накнаде за пословни 

простор утврђује се у износу од 0,00215 КМ. 
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III 

Вриједност бода за обрачун комуналне накнаде за помоћни 

простор и друге просторе у којима и на којима се обавља 

пословна дјелатност утврђује се у износу од 0,0008 КМ. 
 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-299/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 
 

На основу члана 2. Закона о основама безбједности 

саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, број 6/06, 44/07, 84/09, 

48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18), члана 2. Закона о безбје-

дности саобраћаја на путевимa Републике Српске („Служ-

бени гласник Републике Српске“, број 63/11), члана 36. 

Статута Града Требиња („Службени гласник Града 

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

Министарства саобраћаја и веза број: 13/2/052-1516/18 од 

19.11.2018. године Скупштина Града Требиња на сједници 

одржаној дана 19.11.2018. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о безбједности саобраћаја на подручју града Требиња 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

I 

Овом одлуком прописују се мјере безбједности, услови и 

правила за одвијање саобраћаја на јавним путевима и 

другим јавним површинама на подручју града Требиња. 
 

II 

Јавним саобраћајним површинама, у смислу ове одлуке, 

сматрају се: путеви, улице, тротоари, бициклистичке стазе, 

мостови, паркиралишта, јавне гараже, стајалишта јавног 

градског и приградског превоза и друге саобраћајне 

површине (у даљем тексту: саобраћајнице). 
 

III 

Саобраћај на јавним саобраћајним површинама дозвољен је 

сваком под једнаким условима, на начин прописан Законом 

и овом одлуком. 
 

II САОБРАЋАЈ 
 

1. Локални путеви и улице 
  

IV 

1) Нови локални путеви и улице морају бити изграђени да 

поднесу осовинско оптерећење од најмање 10 тона по 

осовини, изузев локалних путева и улица за које 

природни и други услови онемогућавају такву градњу. 

2) Надлежни орган Града, који управља саобраћајницама, 

дужан је саобраћајнице, опрему саобраћајница и 

саобраћајну сигнализацију одржавати у стању које 

одговара њиховој намјени и захтјевима безбједности 

саобраћаја. 

2. Режим саобраћаја 

V 

1) Ради безбједности и несметаног одвијања саобраћаја на 

локалним путевима и улицама, надлежни градски орган 

управе може одредити забране, обавезе и обуставе 

саобраћаја или  посебно ограничење за поједине врсте 

возила, док постоје разлози због којих се мјере  

предузимају. 

2) Мјере из претходног става одредиће и МУП РС ПС 

Требиње када то захтјевају разлози јавног реда и мира и 

други безбједоносни разлози. 

3) Мјере, забране и ограничења прописане од стране ор-

гана из подтачке 1. и 2. ове тачке, ови органи су дужни 

на вријеме саопштити учесницима у саобраћају 

прописном саобраћајном сигнализацијом или на други 

погодан начин.  

VI 

На подручју града возила се не смију кретати брзином 

већом од 50 km/h. 
 

3. Првенство пролаза 

VII 

Првенство пролаза у односу на возила која долазе из других 

улица имају сва возила која се крећу улицама: Краља Петра 

I Ослободиоца, Душанова, Његошева, Војводе Степе 

Степановића, Требињских бригада, Нићифора Дучића, 

Соколска улица (од раскрснице са ул. Нићифора Дучића до 

раскрснице са Добровољачком), Добровољачка (до укршта-

ња са Устаничком), Устаничка, Стевана Првовјенчаног (до 

резервоара), Солунска, Влатка Вуковића (до улице Вука 

Мићуновића), др Левија, Милоша Црњанског, Книнска, 

Милоша Шарабе, др Јована Рашковића, Јована Цвијића (до 

споја са улицом др Левија испред ОШ „Вук Караџић“), 

Вожда Карађорђа, Светог Василија Острошког, Воја 

Кораћа, Војводе Синђелића, Колубарска, Церска, Руска, 

Херцег Стефана Косаче, Светосавска, до укрштања са ули-

цом Милешевском, Богдана Зимоњића, Серафима Перови-

ћа, Јована Р. Деретића, Горичка, Ђурђевданска, Милентија 

Перовића, Подвори, Терзије, Црногорска, Сердара Јанка 

Вукотића, Кнез Михајлова, Ластванска, Милоша Обилића, 

Обала Луке Вукаловића (на дионици од моста за Растоке до 

обилазнице),  Никшићки пут и Вука Мићуновића. 
 

4. Ограничење саобраћаја 
 

VIII 

Забрањено је кретање свим возилима на подручју Старог 

града, те у сљедећим улицама: 

- Трг Слободе, Атанасија Поповића, Риста и Бете 

Вукановић, Милорада Лечића, Кнеза Мирослава, Мајке 

Југовића, Шантићева, Јована Дучића, у улици која се 

налази са сјеверне стране пијаце, Десанке Максимовић 

од Цвјетног трга до улице Краља Петра I Ослободиоца у 

смјеру југ – сјевер, 

- на дијелу улице Обала Луке Вукаловића и то од моста 

Ива Андрића до моста за Оток, осим туристичког 

возића.  
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- Вука Караџића и то од улице Војводе Степе Степа-

новића до раскрснице која дијели улицу Цара Лазара и 

улицу Царице Милице у смјеру запад – исток, 

- Цара Лазара, Царице Милице и то од улице Краља 

Петра I Ослободиоца до улице Његошеве у смјеру сјевер 

– југ, 

- на дијелу  улице Луке Ћеловића и то  од улице 

Београдске до ЈП „Водовод“ у смјеру исток – запад, 

- Светосавска, у смјеру југ – сјевер, 

- Меше Селимовића, у смјеру сјевер – југ, 

- теретним возилима преко 3.5 тоне носивости у улици 

Влатка Вуковића до раскрснице са кружним путем за 

Хрупјела и у улици Добровољачка, од раскрснице са 

улицом Влатка Вуковића до раскрснице са Принци-

повом улицом,   

- теретним возилима преко 3.5 тоне носивости у улици 

Соколска, испред зграде Окружног суда  као и у улици 

Царине, 

- теретним возилима преко 3.5 тоне носивости у улици 

Десанке Максимовић, од улице Краља Петра I 

Ослободиоца до Цвјетног трга, 

- теретним возилима преко 3.5 тоне носивости на 

подручју Старог града, 

- Соколска, у смјеру југ – сјевер, осим дионице која 

почиње од укрштања са улицом Вожда Карађорђа до 

улаза у Окружни суд,   

- Доситејева, у смјеру сјевер – југ, 

- дионица старог Никшићког пута, 

- Царине, у смјеру сјевер – југ на потезу од укрштања са 

улицом Вожда Карађорђа до укрштања са  Соколском,  

- Влатка Вуковића у смјеру југ –  сјевероисток, на потезу 

од укрштања са улицом Вука Мићуновића до укрштања 

са Добровољачком, 

- Београдска у смјеру југ – сјевер, 

- Жичка у смјеру исток – запад, 

- Добровољних давалаца крви у смјеру исток – запад, 

- на дијелу улице Обала Луке Вукаловића од моста Ива 

Андрића до Каменог моста, у времену од 20,00 до 24,00 

часа у периоду од 01.06. до 01.09., осим за станаре који 

користе овај прилаз и туристички возић. 

- на краку улице између Трг Петрала и улице Јована 

Рашковића, код гаража ХЕТ-а испред угоститељског 

објекта Гудељ, у оба смјера, 

- Сунчана улица у насељу Сунчани бријег у смјеру сјевер 

– југ, 

- Улица која повезује Војвођанску са улицом Војводе 

Степе Степановића у правцу исток-запад.  
 

IX  

Тешка теретна возила у транзиту из смјера Дубровника, 

Херцег Новог и Љубиња усмјеравају се улицама Војводе 

Степе Степановића, Краља Петра I Ослободиоца и Вука 

Мићуновића, а тешка теретна возила која долазе улицом 

Вука Мићуновића ка излазима из града усмјеравају се преко 

Каменог моста те улицама Српска, Душанова и Требињских 

бригада. 
 

5. Заустављање и паркирање 
 

X  

1) Забрањује се заустављање и кретање свим возилима на 

тротоарима, пјешачким и бициклистичким стазама, 

осим паркирања на дијеловима тротоара гдје је то 

саобраћајним знаком регулисано. 

2) Забрањено је заустављање и паркирање свим возилима 

у улицама: 

- Душанова, 

- Требињских бригада, 

- Вожда Карађорђа,  Светог Василија Острошког до изла-

ска из града, 

- на дијелу улице Краља Петра I Ослободиоца, од 

Београдске улице до улице Вожда Карађорђа са сјеверне 

стране, 

- на дијелу улице Краља Петра I Ослободиоца, од улице 

Јована Дучића до улице Десанке Максимовић са јужне 

стране, 

- Луке Ћеловића (осим испред објекта бивше библи-

отеке), 

- Цара Лазара и Царице Милице са источне стране, од 

улице Његошеве до улице Вука Караџића, 

- Десанке Максимовић, од раскрснице Краља Петра I 

Ослободиоца до Цвјетног трга са западне стране  до 

улице Преображенска са обје стране, 

- Немањина од Краља Петра I Ослободиоца до Луке 

Ћеловића, 

- на дијелу улице Соколска, испред зграде Окружног суда, 

са западне стране, 

- Преображенска, 

- Републике Српске, 

- Косовска, Милоша Црњанског, Милоша Обилића, Мала, 

Јована Рашковића, Книнска, др Јована Цвијића, Обала 

Луке Вукаловића, између мостова, Обала Мића 

Љубибратића до Перовића моста, Вука Мићуновића, 

Добровољачка, Кружни пут у Хрупјелима, Војводе 

Степе Степановића, Његошева, Меше Селимовића, Воја 

Кораћа, Зубачка, Војводе Синђелића, Колубарска, 

Церска, Руска, Краљице Јелене Анжујске, Богдана 

Зимоњића, Горичка, Ђурђевданска, Подвори, Терзије, 

Милентија Перовића, Кнез Михајлова и Сердара Јанка 

Вукотића. 

XI 

1) Паркирање аутобуса у линијском превозу дозвољено је 

само на аутобуској станици. 

2) Паркирање  аутобуса у ванредном превозу  дозвољено 

је само на јавном  паркингу у улици  Војводе Степе 

Степановића (испред зграде Музичке школе) и на 

паркингу на зеленој површини између продајног 

објекта „Бест“ и објекта Регулатроне агенције за 

енергетику. 

XII 

Паркирање теретних возила дозвољено је само на 

површини уз магистрални пут М6 са десне  стране  прије 

кружног тока. 
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XIII 

Паркирање путничких аутомобила дозвољено је на парки-

ралиштима: 

- Цвјетни трг, Луке Ћеловића (испред ЈП „Водовод“), на 

платоу у кругу Травуније, на платоу у улици Војводе 

Луке Петковића, у улици Краља Петра I Ослободиоца са 

јужне стране, у улицама Цара Лазара и Царице Милице 

са западне стране, у улици Вука Караџића и то: од улице 

Јована Дучића  до улице Цара Лазара са обје стране, од 

улице Цара Лазара па до улице Војводе Степе Степа-

новића са јужне стране и на простору стамбеног блока 

Луч са сјеверне стране, у улици Десанке Максимовић и 

улици Београдска са источне стране, у Доситејевој са 

источне стране, Добровољних давалаца крви са сјеверне 

стране, Светозара Ћоровића са источне стране, Свето-

савска са источне стране, Његошева, Војводе Луке 

Петковића, Војводе Степе Степановића (испред 

Музичке школе), 

- у улици која спаја Војвођанску са улицом Војводе Степе 

Степановића, у улици Требињских бригада са лијеве 

стране испред зграде „Неимарства“,  насељу Ложиона - 

Душанова улица, 

- на дијелу тротоара у улици Краља Петра I Ослободиоца 

и то од Немањине  до скретања за плато Травуније са 

сјеверне стране, на дијелу тротоара у улици Вожда 

Карађорђа преко пута Школског центра, 

- на паркиралиштима гдје је то саобраћајним знаком 

регулисано. 

XIV 

1) Простор за паркирање возила може се резервисати само 

на посебно изграђеној површини ван коловоза, трото-

ара и пјешачких стаза. Простор за паркирање возила 

испред стамбено пословних зграда могу резервисати 

станари тих објеката и власници тих простора. 

2) Изузетно, простор за паркирање возила може се резер-

висати само ако је то неопходно за нормално обављање 

послова општег значаја и на коловозу уколико је то 

омогућено законским прописима. 

3) Трошкове обиљежавања резервисаног простора за 

паркирање сноси подносилац захтјева за резервисање 

простора.  

4) Одобрење за резервисање простора за паркирање издаје 

Одјељење за стамбено – комуналне послове.   

5) Одобрење се издаје на годину дана. 
 

XV 

1) На паркиралиштима из тачке XIII ове Одлуке се може 

организовати наплата паркирања. 

2) За јавна паркиралишта на којима се врши наплата, 

Скупштина посебним актом утврђује: услове, начин 

кориштења, организацију, начин наплате, висину 

трошкова за премјештање возила, висину накнаде за 

смјештај и деблокирање возила на тим паркирали-

штима. 

3) На јавним паркиралиштима на којима је организована 

наплата, корисник је дужан платити накнаду прописану 

актом из претходне подтачке. 

4) Јавно паркиралиште на којем је организована наплата 

мора бити означено саобраћајном сигнализацијом. 
 

XVI 

1) 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. 

2) Знак и паркинг карту из претходног става издаје јавно 

комунално предузеће коме је повјерено  вршење услуге 

наплате паркирања, сходно прописима о посебном 

знаку за означавање возила инвалида. 

3) Наплата паркирања неће се вршити на мјестима 

резервисаним за обиљежена возила инвалида. 
 

XVII 

1) Поред случајева наведених чланом 75. став 1. Закона о 

основама безбједности саобраћаја БиХ („Службени 

гласник БиХ'', број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и 48/10), 

радник МУП РС ПС Требиње ће одредити да се возило 

премјести ако је оно заустављено или паркирано: 

- на простору резервисаном за заустављање и паркирање 

других возила, 

- у пјешачкој зони. 

2) Радник МУП РС ПУ Требиње одредиће да се са ко-

ловоза или паркиралишта премјести-уклони остављено, 

неисправно или хаварисано моторно возило, прикљу-

чно возило као и камп приколица. 

3) Одредбе ове тачке примјењиваће се и на возила у 

улицама у којима је одредбама тачке VIII ове одлуке 

регулисан саобраћај уз изузетке предвиђене тачком 

XXVIII подтачком 1. алинеја 5. исте одлуке. 
 

XVIII 

1) Трошкове премјештаја, смјештаја и чувања возила 

сносиће власник, односно корисник возила приликом 

преузимања возила. 

2) Висина трошкова из претходног става одређена је 

Цјеновником Министарства унутрашњих послова 

Републике Српске или другог правног лица које 

овласти МУП РС. 

XIX 

Мјесто за депоновање и чување премјештених возила 

одредиће надлежни орган Градске управе Града Требиња. 
 

XX 

1) Комунални полицајац ће одредити да се изврши 

блокирање возила која су регистрована ван територије 

БиХ направом за блокирање точкова, ако је возило 

паркирано на паркиралишту на којем је организована 

наплата, а власник односно корисник није истакао 

паркинг карту, односно није платио накнаду за 

паркирање. 

2) Власник, односно корисник возила дужан је платити 

накнаду за послове блокирања и деблокирања возила 

по Одлуци о условима организовања, начину кори-

штења и наплате паркирања возила на паркиралиштима 

на подручју града Требиња. 
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3) Возило ће бити деблокирано након достављеног доказа 

о уплати накнаде за деблокирање из претходне тачке. 
 

XXI 

1) Комунални полицајац ће на основу непосредног 

опажања или позива грађана, а по претходном фотогра-

фисању возила издати прекршајни налог власнику или 

кориснику возила у случају да: 

- је возило паркирано на зеленој површини, пјешачким 

стазама или тротоарима; 

- је возило паркирано на простору резервисаном за 

заустављање и паркирање других возила. 

2) Изузетно уколико возило из претходне подтачке није 

регистровано на територији БиХ, односно не може се 

утврдити ко је власник или корисник, комунални 

полицајац ће одредити да се возило блокира направом 

за блокирање.  

XXII 

1) Комунални полицајац ће на основу непосредног 

опажања или позива грађана, а по претходном фотогра-

фисању аутобуса издати прекршајни налог власнику 

или кориснику аутобуса у случају да: 

- је аутобус паркиран на зеленој површини, пјешачким 

стазама и тротоарима; 

- је аутобус паркиран на простору резервисаном за 

заустављање и паркирање других возила; 

- је аутобус паркиран на наплатном паркингу за 

путничке аутомобиле до 8 сједишта. 

2) Изузетно, уколико аутобус из предходне подтачке није 

регистрован на територији БиХ, односно не може се 

утврдити власник или корисник, комунални полицајац 

ће одредити да се аутобус блокира направом за 

блокирање.  

XXIII 

1) Забрањена је на паркиралиштима оправка и остављање 

неисправних или хаварисаних моторних возила и 

прикључних возила као и камп приколица. 

2) На јавним паркиралиштима забрањено је паркирање 

возила на пролазима унутар паркиралишта и било какво 

паркирање које угрожава безбједно кретање возила. 
 

6. Стајалишта аутобуса којима се врши јавни превоз 

путника 

XXIV 

Полазак и долазак аутобуса којима се врши јавни превоз 

путника у градском и међуградском саобраћају врши се са 

аутобуске станице. 

XXV 

1) Број и положај стајалишта за аутобусе у јавном превозу 

путника одређен је Пројектом саобраћајне сигнали-

зације израђен од стране правног субјекта овлаштеног 

за послове пројектовања. 

2) На наведеним стајалиштима аутобуси се могу за-

државати само док траје пријем и искрцавање путника, 

максимално десет минута. 

Комунални полицајац ће по претходном фотогра-

фисању аутобуса издати прекршајни налог власнику 

или кориснику аутобуса у случају да се на стајалишту 

из подтачке 1. ове тачке задржи дуже од десет минута. 

3) Изузетно, уколико аутобус из подтачке 3. није реги-

строван на територији БиХ, односно не може се 

утврдити власник или корисник, комунални полицајац 

ће одредити да се аутобус блокира направом за 

блокирање. 
 

7. Употреба звучних сигнала 
 

XXVI 

На подручју града забрањена је употреба сирене и других 

звучних сигнала свим учесницима у саобраћају, изузев када 

пријети непосредна опасност другим учесницима у 

саобраћају. 
 

8. Кретање возила улицама у којима саобраћај и 

паркирање нису дозвољени 
 

XXVII 

Када се возила ватрогасне службе, хитне помоћи, органа 

унутрашњих послова 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. 
 

XXVIII 

1) Одредбе из тачке VIII и тачке X (изузев подтачке 1.) 

ове одлуке неће се примјењивати на: 

- моторна возила када превозе огријев, намјештај и другу 

кабасту робу за домаћинства и друге организације, 

- 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 за 

превоз поштанских пошиљки, 

- возила за превоз посмртних остатака, 

- возила власника који су настањени у улицама забра-

њеним за саобраћај у оба смјера,  ради превоза до стана - 

куће уз одобрење Одјељења за стамбено комуналне 

послове, 

- возила која се користе за снабдијевање пословних 

објеката који су регистровани за обављање угоститељске 

дјелатности или трговине на мало уз одобрење 

Одјељења за стамбено комуналне послове, 

2) Становници Старог града могу добити дозволу за 

куповину даљинског управљача за улаз-излаз према 

сопственој потреби мимо назначеног времена из 

подтачке 6., уколико своје возило паркирају у властитој 

условној гаражи или ограђеном дворишту са капијом, 

минималних димензија 2,5 m ширине х 5 m дужине, 

ширином врата, односно капије минимално 2,5 m са 

прилагођеним приступом и улазом за моторна возила. 

Условност гараже односно дворишта ће утврђивати 

Комисија у сваком појединачном случају. Права и 

обавезе који произилазе из ове подтачке биће детаљно 

регулисане Одобрењем које ће на захтјев странке 

издати Одјељење за стамбено комуналне послове. 
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3) Осим лица из претходне подтачке право на кориштење 

даљинског управљача имају: Град Требиње, Полици-

јска станица Требиње, Служба хитне помоћи и 

Територијална ватрогасна јединица Требиње. 

4) Странка трајно губи право на посједовање даљинског 

управљача: 

- у случају злоупотребе даљинског управљача;  

- промјене намјене простора по основу кога је стекла право 

на паркирање у Старом граду; 

- у услучају промјене услова за добијање даљинског 

управљача, а странка не испуњава исте. 

5) Возила из подтачке 1. алинеја 5. ове тачке 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. 

6) На тргу Травунија у Старом Граду, није могуће парки-

рати, нити зауставити возило, без обзира на по-

сједовање одговарајућег одобрења. 

7) Сва возила из подтачке 1. ове тачке морају користити 

најкраћи пут прилаза до мјеста утовара и истовара, 

гараже, као и мјеста пријема и искрцавања путника. 

8) Возила из подтачке 1. алинеја 2. и 3. ове тачке са 

бочних страна морају имати назив предузећа односно 

организације којој припадају. 

9) У Старом граду снабдијевање објеката вршиће се у 

времену од 7,00 до 9,00 часова и од 14,00 до 16,00 

часова. 

XXIX 

1) 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 15 минута. 

2) Снабдијевање трговачких, угоститељских и других 

објеката врши се у периоду од 6,00 до 8,00 часова и 

14,00 до 16,00 часова. 

3) Снабдијевање трговачких, угоститељских и других 

објеката који се налазе у улицама: Јована Дучића, Риста 

и Бете Вукановић, Атанасија Поповића, Милорада 

Лечића, Шантићевој и на Тргу Слободе вршиће се из 

улице која се налази са сјеверне стране пијаце (између 

хотела „Централ парк“ и Трга Слободе) и то искључиво 

на дијелу улице испред хотела „Централ парк“ до 

угоститељског објекта „Бармен“, у периоду од 6,00 до 

8,00 часова и 14,00 до 16,00 часова.  

4) Снабдијевање пијаце вршиће се из улице Вука Караџи-

ћа у времену од 6,00 до 7,30 и од 13,00 до 14,00 часова.  
 

XXX 

Овлашћује се Одјељење за стамбено комуналне послове 

Града 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 из тачке XXVII ове одлуке. 

9. Заустављање и паркирање моторних возила која 

врше превоз опасних материја 
 

XXXI 

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. 
 

10. Ограничено кретање јахачима и товарним коњима 
 

XXXII 

Забрањено је кретање јахачима и товарним коњима у 

улицама на подручју града као и кретање стоке у улицама 

на подручју града. 
 

11. Саобраћај запрежних возила 
 

XXXIII 

1) Забрањује се саобраћај запрежних возила у Улици 

Краља Петра I Ослободиоца, Душановој и Требињских 

бригада.  

2) 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. 
 

12. Обучавање кандидата за возаче 
 

XXXIV 

Забрањује се обучавање канидата 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, Гарибалдијева, Душанова, 

Преображенска, Десанке Максимовић, Његошева, Вука 

Караџића, Цара Лазара, Царице Милице, Војводе Степе 

Степановића и Доситејева. 
 

13. Кретање пјешака и бициклиста 
 

XXXV 

Пјешак је дужан да се креће тротоаром, тамо гдје тротоари 

постоје. У случају да нема тротоара пјешаци се могу 

кретати и коловозом. Ако се крећу појединачно обавезно уз 

лијеву ивицу коловоза, а ако се крећу у групи онда се мора-

ју кретати уз десну ивицу коловоза и то један за другим. 
 

XXXVI 

Пјешак је дужан да прелази коловоз на обиљеженим 

прелазима. 

XXXVII 

1) Забрањено је сакупљање и непотребно групно задржа-

вање пјешака на тротоарима и пјешачким стазама које 

немају ширину већу од 2 метра. 

2) У предјелу раскрсница забрана из претходног става је 

стална без обзира на ширину тротоара или пјешачке 

стазе. 

XXXVIII 

1) Бициклисти су дужни да се крећу бициклистичким 

стазама тамо гдје оне постоје. 
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2) Забрањено је кретање бициклиста у улицама: Душа-

нова, Српска, Краља Петра I Ослободиоца и  Војводе 

Степе Степановића. 

3) Вожња на ролерима, скејтбордовима и тротинетима је 

дозвољена само у улицама у којима је забрањено 

кретање возила у оба смјера. 

4) Забрањено је играње са лоптом и друге дјечије игре на 

коловозу, тротоарима и пјешачким стазама. 
 

XXXIX 

Забрањено је кретање пјешака ван тротоара у свим улицама 

на подручју града, осим у улицама у којима је саобраћај 

возилима забрањен у оба смјера и у улицама у којима нема 

тротоара.  
 

III ПОСЕБНЕ МЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 
 

XL 

Забрањено је на улицама чишћење и прање, те оправка 

возила. Ова забрана се односи на тротоаре, пјешачке стазе и 

паркиралишта. 

XLI 

1) Постављање саобраћајних знакова и других уређаја за 

регулисање саобраћаја као и обиљежавање ознака на 

коловозу могу вршити фирме лиценциране за ту дје-

латност. 

2) Надлежна институција  која се стара о одржавању 

улица, постављању саобраћајних знакова и ознака на 

коловозу, дужна је, када то захтијевају разлози безбје-

дности саобраћаја, поставити заштитне и друге уређаје 

и знакове, као и да се стара о одржавању знакова и 

других уређаја. 

XLII 

1) Површине на којима се одвија саобраћај на територији 

града могу се користити за друге потребе само у 

изузетним случајевима уз предузимање мјера без-

бједности. 

2) Одобрење за коришћење површина из подтачке 1. ове 

тачке издаје Одјељење за просторно уређење са 

обавезом да о томе обавијести МУП РС ПС Требиње. 
 

XLIII 

1) Ако се дио коловоза или тротоара користи за извођење 

радова на објектима, корисник је дужан да изврши 

обиљежавање и обезбјеђивање на основу сагласности 

које му издаје Одјељење за просторно уређење. 

2) 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. 

3) Уколико се дио тротоара користи за потребе угос-

титељских објеката на основу сагласности Одјељења за 

просторно уређење потребно је обезбиједити ширину 

тротоара од најмање 1,5 метра. 

XLIV 

1) Тротоари или коловози, по правилу, се не могу кори-

стити за истовар или утовар материјала или робе. 

2) Изузетно је дозвољено уколико за то нема друге мо-

гућности, 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. 

3) 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. 

XLV 

1) Извођење радова на површинама које служе за сао-

браћај и кретање пјешака осим радова на реконструк-

цији и оправци коловоза и тротоара може се одобрити 

само под условима да се радови изводе без прекида. 

2) Одобрење из претходног става издаје Одјељење за 

просторно уређење. 

3) 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. 

4) Ако на дијелу гдје је извршено прекопавање накнадно 

наступи слијегање коловоза извођач је дужан да на свој 

трошак изврши оправку и довођење коловоза у нивоу 

са претходним стањем. 
 

XLVI 

1) 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. 

2) Забрањено је поред раскрсница на висини мањој од 6 

метара истицати свјетлосне рекламе црвене и зелене 

боје, а које својим изгледом сличе на семафорске 

уређаје. 

3) Свјетло 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. 

XLVII 

1) 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. 

2) Унутар троугла видљивости могу се постављати објек-

ти или насади чија висина не прелази 50 cm од нивоа 

коловоза. 

XLVIII 

Водоводне, канализационе, електро, ПТТ и друге инста-

лације на саобраћајним површинама дужно је да одржава 

предузеће коме је то повјерено на одржавање. У случају 

квара предузеће је дужно да квар отклони одмах, а 

најкасније у року од 8 сати од настанка квара. 
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IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

XLIX 

1) Новчаном казном у износу од 500 КМ до 7.000 КМ 

казниће се за прекршај предузеће, установа, државни 

орган или друго правно лице: 

- ако поступи супротно одредбама тачке XI, 

- ако без одобрења надлежног органа резервише простор 

за паркирање возила или онемогући паркирање на том 

простору (тачка XIV), 

- ако без надлежног органа успостави стајалиште за 

аутобусе којима на сталним линијама врши јавни превоз 

путника (тачка XXV), 

- ако специјално возило из тачке XXVII подтачка 1. 

алинеја 5. нема одговарајући знак или натпис службе 

којој припада, 

- ако дозволе или нареде да се моторно возило у којем се 

превози опасна материја паркира и привремено задржа-

ва на мјесту гдје је то забрањено (тачка XXXI), 

- ако дозволи или нареди да се у саобраћају употребљава 

запрежно возило супротно одредбама тачке XXXIII, 

- ако дозволи или нареди да се обучавање кандидата за 

возаче у практичном управљању возилом врши проти-

вно одредбама тачке XXXIV, 

- ако супротно тачки XL дозволи или нареди да се на 

улици врши оправка, чишћење или прање возила, 

- ако пропусти бригу о одржавању улица и постављању 

саобраћајних знакова и ознака на коловозу (тачка XLI), 

- ако без одобрења надлежног органа површину на којој 

се врши саобраћај користе за друге потребе (тачка XLII), 

- ако дио коловоза или тротоара који користи за извођење 

радова на објектима не обиљежи на начин одређен у 

одобрењу надлежног органа (тачка XLIII подтачка 1.), 

- 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 

тачком XLIII подтачка 2., 

- ако дио тротоара за потребе угоститељских објеката не 

користи у складу са тачком XLIII подтачка 3., 

- ако коловоз или тротоар користи за истоваре или 

утоваре материјала или робе супротно тачки XLIV, 

- ако без одобрења надлежног органа врши извођење 

радова на површинама које служе за саобраћај возила 

или кретање пјешака (тачка XLV подтачка 1. и 2.), 

- ако послије извођења радова не поступи по одредби 

тачке XLV подтачка 3. и 4., 

- ако непосредно поред коловоза на висини мањој од 4 

метра истакне свјетлећу рекламу чији је интензитет 

свјетла јачи од јавне расвјете (тачка XLVI подтачка 1.), 

- ако на раскрсници или углу прегледности на висини 

мањој од 6 метара истакне свјетлећу рекламу црвене или 

зелене боје (тачка XLVI подтачка 2. и 3.), 

- ако на раскрсници или у углу улице у троуглу 

прегледности поставе објекат или насад који због своје 

величине умањује прегледност (тачка XLVII), 

- ако поступи супротно одредбама тачке XLVIII. 

2) За прекршај из става 1. ове тачке казниће се новчаном 

казном од 200 КМ до 1.800 КМ и одговорно лице у 

предузећу, установи, државном органу и другом 

правном лицу. 

3) За прекршај из става 1. ове тачке казниће се самостални 

привредник новчаном казном од 200 КМ до 1.000 КМ. 
 

L 

Новчаном казном од 30,00 КМ до 90,00 КМ казниће се за 

прекршај: 

- возач који зауставља или паркира возило на тротоару, 

пјешачкој или бициклистичкој стази (тачка X), 

- возач аутобуса који поступи супротно одредбама тачке 

XI, 

- возач теретног возила који поступи супротно 

одредбама тачке XII, 

- возач који поступи супротно одредбама тачке XX, 

- лице које поступи супротно одредбама тачке XXI, 

- лице које поступи супротно одредбама тачке XXII., 

- возач који поступа супротно одредбама тачке XXIV, 

- возач који поступа супротно одредбама тачке XXV,  

- возач који употребљава сирене и друге звучне сигнале 

супротно одредбама тачке XXVI, 

- возач који поступа супротно тачки XXXI, 

- возач запрежних возила који поступи супротно 

одредбама тачке XXXIII, 

- возач који врши обучавање кандидата за возаче 

(инструктор) у практичном управљању моторним 

возилом противно одредби тачке XXXIV, 

- лица која поступају супротно тачки XXXVII, 

- лица која поступају супротно тачки XXXVIII, 

- лице које поступи супротно одредбама тачке XL, 

- лице које поступи супротно одредбама тачке XLI, 

- лице које дио коловоза или тротоара који се не може 

користити за саобраћај због привремене опасности 

настале од објекта не обиљеже на прописан начин 

(тачка XLIII подтачка 2.), 

- лице које поступа супротно одредбама тачке XLVII. 
 

LI 

1) Новчаном казном у износу од 500 до 7.000 КМ казниће 

се за прекршај правно лице: 

- чији је аутобус паркиран супротно одредбама тачке 

XXII; 

- чији је аутобус паркиран супротно одредбама тачке 

XXV подтачка 2. 

2) За прекршај из става 1. ове тачке казниће се новчаном 

казном у износу од 200 до 1.800 КМ одговорно лице у 

правном лицу. 

3) За прекршај из става 1. ове тачке казниће се: 

- лице које паркира аутобус до 16 мјеста новчаном 

казном у износу од 200 до 400 КМ; 

- лице које паркира аутобус преко 16 мјеста новчаном 

казном у износу од 300 до 500 КМ. 
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V НАДЗОР 

LII 

Надзор над примјеном и извршењем ове одлуке вршиће 

радници МУП РС ПУ Требиње и Комунална полиција 

Градске управе Требиње и јавно предузеће коме је повјере-

но вршење дјелатности управљања јавним просторима за 

паркирање возила, надлежни органи Градске управе Града 

Требиња, у оквиру својих надлежности. 
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

LIII 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о безбједности саобраћаја на подручју Града 

Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 7/13, 

9/13, 9/14, 4/15, 3/16, 6/17, 14/17 и 5/18). 
 

LIV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-300/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 9. став 1. тачка п, став 3. и члана 47. став 2. 

Закона о комуналној полицији („Службени гласник 

Републике Српске“, број 28/13), члана 2. став 1. тачка л и 

члана 34. став 1. тачка д, Закона о комуналним дјелатно-

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

и 100/17), члана 43. став 2. Закона о прекршајима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 63/14, 

110/16 и 100/17) и члана 36. Статута Града Требиња 

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

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

одржаној дана 19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о комуналном реду 
 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналном реду („Службени гласник Града 

Требиња“, број 6/14, 4/16 и 14/17) у члану 95:  

у ставу 1) износ „ од 1.000 КМ до 2.000 КМ“ замјењује се 

износом „од 3.000 КМ до 5.000 КМ“,  

у ставу 2) иза ријечи одговорно лице у правном лицу, додаје 

се „и самостални предузетник“, а износ „од 200 КМ до 300 

КМ“ замјењује се износом „од 1.000 КМ до 1.500 КМ“,  

у ставу 3) износ „од 150 КМ до 200 КМ“ замјењује се 

износом „од 700 КМ до 1.000 КМ“. 
 

Члан 2. 

У члану 96. Одлуке: 

у ставу 1) износ „од 700 КМ до 1.500 КМ“ замјењује се 

износом „од 2.000 КМ до 4.000 КМ“,  

у ставу 2) иза ријечи одговорно лице у правном лицу, додаје 

се „и самостални предузетник“, а износ „ од 150 КМ до 200 

КМ“ замјењује се износом „од 1.000 КМ до 1.500 КМ“,  

у ставу 3) износ „од 100 КМ до 150 КМ“ замјењује се 

износом „од 500 КМ до 1.000 КМ“. 

Члан 3. 

У члану 97. Одлуке:  

у ставу 1) износ „од 600 КМ до 1.200 КМ“ замјењује се 

износом „од 1.000 КМ до 3.000 КМ“,  

у ставу 2) иза ријечи одговорно лице у правном лицу, додаје 

се „ и самостални предузетник“, а износ „од 100 КМ до 150 

КМ“ замјењује се износом „од 500 КМ до 700 КМ“,  

у ставу 3) износ „од 70 КМ до 100 КМ“ замјењује се 

износом „од 300 КМ до 500 КМ“. 
 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-301/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. 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, 3/16 и 6/17), Скупштина 

Града Требиња на сједници одржаној дана 19.11.2018. 

године, донијела је  

О Д Л У К У  

о приступању процесу израде средњорочног Плана  

капиталних инвестиција, за период 2019-2023. година 
 

I 

Приступа се процесу израде средњорочног Плана 

капиталних инвестиција, за период 2019-2023. година (у 

даљем тексту ПКИ). 

II 

Градоначелник ће именовати Координациони тим за израду 

средњорочног ПКИ, а који би требало да буде састављен од 

представника градске управе, градске Скупштине, предста-

вника Локалног економског вијећа, представника градских 

јавних предузећа и установа, представника образовања, 

науке, културе, спорта, здравства, туризма, представника 

мјесних заједница, младих као и других потенцијалних 

тијела за којима се укаже потреба у циљу што квалитетније 

припреме овог документа. 

III 

Градоначелник ће именовати Координациони тим из тачке 

II ове одлуке у року од 15 дана од дана објављивања ове 

одлуке у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

IV 

Капиталне инвестиције, у смислу ове одлуке, су инвести-

ције вриједности од 50.000 КМ и више. 
 

V 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-302/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_________________________________________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи 

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

348. Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 

5. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број 20/12) и члана 36. и 72. Статута Града 

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

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), а у вези са Закључком Скупштине 

Града Требиња број 09-013-214/18 („Службени гласник 

Града Требиња“, број 5/18), Скупштина Града Требиња на 

сједници одржаној дана 19.11.2018. године, донијела је  
 

О Д Л У К У  

о начину и условима јавне продаје  

грађевинске парцеле у својини Града Требиња и избора 

инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне 

парове у Требињу 
 

I 

1) Овом се одлуком уређују услови и начин продаје 

некретнине (грађевинске парцеле) путем усменог јавног 

надметања (лицитације) и услови и начин избора 

инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне 

парове у Требињу, у циљу стварања услова младим 

брачним паровима за куповину стана под повољнијим 

условима од тржишних. 

2) Под продајом подразумијева се: 

- грађевинска парцела означена као к.ч. број 2830/2 К.О. 

СП Требиње, описана као  Чукље, површине 1817 m
2
, 

уписане у зк. ул. број 273, власништво Града Требиња 

са 1/1 дијела што одговара к.ч. број 2233/15 К.О. 

Требиње 1 (нови операт) површине 1817 m
2
,  уписана у 

Пл. број 1952, посјед Града Требиња са 1/1 дијела, која 

се налази на локалитету Засад поља, намијењена за 

изградњу зграде  за младе брачне парове, 

- три примјерка Главног пројекта зграде за младе брачне 

парове број 160-04/18 са елаборатима о извршеној 

ревизији и потврдама - стручним налазима о 

примјењивости мјере заштите на раду и заштите од 

пожара, 

- Елаборат о геомеханичким испитивањима тла на 

парцели на којој је предвиђена изградња предметног 

објекта, габарит спратности: подрум+приземље+четири 

(4) спрата+поткровље према условима из предње 

наведеног пројекта. 

3) Избор инвеститора за изградњу објекта зграде за младе 

брачне парове ради куповине стана под повољнијим 

условима, провешће се путем усменог јавног 

надметања. 

II 

Усмено јавно надметање-лицитација за куповину некретни-

не и избор инвеститора за изградњу зграде за младе брачне 

парове из тачке I подтачке 2. и 3. ове Одлуке провешће се у 

складу са одредбама Правилника о поступку јавног конку-

рса за располагање непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 20/12). 
 

III 
За објекат зграде за младе брачне парове издати су 

Локацијски услови број 07-364-328/18 од 01.08.2018. 

године, док је обавеза инвеститора прибављања Одобрења 

за грађење и плаћање накнаде за погодости грађевинског 

земљишта - ренту и накнаде за трошкове уређења грађеви-

нског земљишта. 

IV 
Почетну продајну цијену грађевинске парцеле из тачке I ове 

одлуке утврдиће стални судски вјештак грађевинске струке. 
 

V 
Укупна инвестициона вриједност објекта зграде према 

Главном пројекту из тачке I ове одлуке износи 2.067.834,46 

КМ без ПДВ-а. 

VI 
За учешће у поступку усменог јавног надметања -

лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу 

од 10% од почетне продајне цијене грађевинске парцеле, а 

на јединствени рачун Трезора Града Требиња број 571-080-

00001093-48 код Комерцијалне банке, са назнаком броја 

огласа, најкасније до дана који је огласом одређен за 

одржавање усменог јавног надметања - лицитације. 
 

VII 
1) Најповољнији понуђач у смислу тачке I подтачке 2. и 3. 

ове одлуке је онај који у поступку лицитације понуди 

најбоље оцијењену прихватљиву понуду у складу са 

ниже наведеним критеријумима. Уколико два или више 

понуђача има исти број бодова, најповољнији је онај 

понуђач који је понудио најнижу цијену квадрата стана.  

2) Приликом оцјењивања понуда примјењиваће се 

сљедећи критерији: највећа понуђена цијена земљишта-

10% и најнижа цијена изградње 1 m
2
 у новосаграђеном 

објекту - 90%, односно  

Критериј цијена 1m
2
 стамбеног простора П=Пн/Пп х 90 

Критериј цијена 1m
2
 земљишта З= Зп/Зн х 10 

Укупно број остварених бодова је П+З. 

П - број бодова који је понуда добила за понуђену 

цијену, заокружено на цијели број 

Пн - најнижа цијена понуђена у поступку јавног 

надметања 

Пп - цијена понуде која је предмет оцијене  

90 - максимални број бодова 

Цијена понуђена за стан-Пп не може бити већа од 1250 

КМ/m
2 
са ПДВ. 

З - број бодова који је понуда добила за понуђену 

цијену, заокружено на цијели број 

Зн - највиша цијена понуђена у поступку јавног 

надметања 

Зп - цијена понуде која је предмет оцјене  

10 - максимални број бодова 

3) Најповољнији учесник у јавном надметању - лицита-

цији, са којим ће се закључити нотарски обрађени 

уговор, дужан је уплатити купопродајну цијену на 
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Јединствени рачун Трезора Града Требиња број 571-

080-00001093-48 код Комерцијалне банке. 

4) Забиљежба намјене грађевинске парцеле - искључиво 

за изградњу објекта зграде за младе брачне парове као и 

рок изградње објекта, уписаће се у јавној евиденцији 

некретнина, а на основу нотарски обрађеног уговора. 

5) Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року 

од 7 дана од дана након уплате купопродајне цијене, о 

чему ће се сачинити Записник о примопредаји. 
 

VIII 
Јавно надметање - лицитација за избор инвеститора за 

изградњу објекта зграде за младе брачне парове проводи се 

истовремено са поступком продаје грађевинске парцеле и 

подразумијева да понуђач мора да испуњава опште услове и 

то: 

- да је регистрован код надежног суда за обављање послова 

високоградње - изградња стамбених, стамбено - 

пословних зграда, 

- да посједује лиценцу за обављање дјелатности грађења за 

објекат који се гради, 

- да је у задње три године од дана објаве овог јавног позива 

изградио најмање један објекат који је по својим 

грађевинским и техничко - технолошким карактеристи-

кама исти или сличан објекту за чију се изградњу 

доставља понуда, 

- да је по завршном рачуну за период 01.01-31.12.2017. 

године исказао позитивно финансијско пословање, 

- да му у задње двије године од дана објаве јавног позива 

рачун код банке није блокиран, 

- да у кривичном поступку није осуђен правоснажном 

пресудом за кривична дјела организованог криминала, 

корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим 

прописима у Републици Српској, 

- да није под стечајем или није предмет стечајног поступка, 

- да је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и 

здраственог осигурања, у складу са важећим прописима у 

Републици Српској, Босни и Херцеговини, 

- да је испунио обавезе у вези са плаћањем пореза. 
 

IХ 
Јавно надметање - лицитација објавиће се путем огласа у 

средствима јавног информисања и то најкасније 15 дана 

прије дана одређеног за дан усменог јавног надметања - 

лицитације. Примјерак огласа ће се истовремено истаћи на 

огласним таблама и објавити на званичној интернет 

страници Града Требиња. 

X 
Овом одлуком се утврђују обавезе инвеститора и то: 

- да у року који да у понуди, а који не може бити дужи од 

24 мјесеца од закључивања купопродајног уговора, 

оконча изградњу стамбено - пословног објекта зграда за 

младе брачне парове, а све у складу са Главним пројектом 

и одобрењем за грађење, 

- да ангажује надзор над извођењем радова у складу са 

Законом и уз сагласност Градске управе Града Требиња, 

- да изврши прикључак електричне енергије и комуналија, 

- да прибави одобрење за употребу објекта, 

- да прибави план посебних дијелова новосаграђеног 

објекта од стране овлаштеног правног лица,  

- да изврши продају станова особама - младим брачним 

паровима у складу са коначним списком који ће доставити 

Градска управа Града Требиња, а који у поступку који 

проведе Градска управа, остваре право на куповину стана,  

- да сноси све трошкове везане за нотарску обраду и 

закључивање предуговора за све купце станова док ће 

трошкове закључивања и нотарске обраде главних 

уговора сносити купци. 
 

XI 

Град Требиње има право прече куповине пословних 

простора у приземљу стамбено - пословног објекта зграда 

за младе брачне парове. 

XII 
Поступак усменог јавног надметања лицитације грађеви-

нске парцеле и избор инвеститора спровешће Комисија за 

лицитацију. 

XIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-304/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 35. и 38. став 2. Закона о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 106/15 и 3/16), члана 17. и 36. Статута Града Требиња 

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

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

одржаној дана 19.11.2018. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни дијела Регулационог плана 

„Источна обилазница“ 
 

I 

Доноси се измјена и допуна  дијела Регулационог плана  

„Источна обилазница“ (у даљем  тексту: План). 
 

II 

План се састоји од: текстуалног и графичког дијела. 

 Текстуални дио Плана садржи: 

  A. Подаци о планирању 

  Б. Стање организације, уређења и кориштења простора 

  В. Потребе, могућности и циљеви организације, уређења и 

кориштења простора      

  Г. План организације, уређења и кориштења простора 

  Д. Одредбе и смјернице за спровођење плана 

  Е. Трошкови уређења земљишта 

 Графички дио плана садржи:    
                                                                                                                          

1. Геодетска подлога – постојеће стање               Р= 1:500 

2. Извод из урбанистичког плана Требиње 

2015.  

2.1. Извод из РП „Источна обилазница“                                                      

Р= 1:10000 

 

Р= 1:500 
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3. План просторне организације 

4. План саобраћаја                                                    

Р= 1:500 

Р= 1:500 

5. План инфраструктуре - хидротехника Р= 1:500 

6. План инфраструктуре - 

електроенергетика и телекомуникације 

 

Р= 1:500 

7. Синтезни план инфраструктуре   Р= 1:500 

8. План грађевинских и регулационих 

линија 

Р= 1:500 

9. План парцелције   Р= 1:500 
 

III 
План  је израдио Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања 

Лука Д.О.О.ПЈ Требиње октобра мјесеца 2018. године и 

прилог је и саставни дио ове одлуке. 
 

IV 

План се излаже на стални јавни увид у Градској управи 

Града Требиња - Одјељење за просторно уређење.  
 

V 

О провођењу ове одлуке стараће се Одјељење за просторно 

уређење. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-306/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 

и 3/16), члана 17. и 36. Статута Града Требиња („Службени 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о  утврђивању нацрта измјена и допуна   

Регулационог плана „Засад поље“ 
 

I 

Утврђује се нацрт измјена и допуна Регулационог плана 

„Засад поље“ (у даљем тексту План). 
 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који 

је њен саставни дио. 

III 

Нацрт Плана се ставља на јавни увид од 03.12.2018. године 

до 04.01.2019. године. 

IV 

О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана на јавни 

увид,  јавност и власници непокретности ће се обавијестити 

огласом који ће бити објављен у најмање два средства 

јавног информисања, најмање два пута с тим да ће прва 

обавијест бити објављена 8 дана прије почетка јавног увида, 

а друга 15 дана од почетка излагања нацрта на јавни увид. 
 

V 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-307/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 
 

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 

и 3/16), члана 17. и 36. Статута Града Требиња („Службени 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 

о  утврђивању нацрта измјена дијела  

Регулационог плана „Брегови 2“ 
 

I 

Утврђује се нацрт измјена дијела Регулационог плана 

„Брегови 2“ (у даљем тексту План). 
 

II 

Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела, који 

је њен саставни дио. 

III 

Нацрт Плана се ставља на јавни увид од 03.12.2018. до 

04.01.2019. године. 

IV 

О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана на јавни 

увид, јавност и власници непокретности ће се обавијестити 

огласом који ће бити објављен у најмање два средства 

јавног информисања, најмање два пута с тим да ће прва 

обавијест бити објављена 8 дана прије почетка јавног увида, 

а друга 15 дана од почетка излагања нацрта на  јавни увид. 
 

V 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-308/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. 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, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

I 

Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о приступању 

измјени дијела Регулационог плана „Брегови“ број: 09-013-

215/16 од 16.09.2016. године, објављена у „Службеном 

гласнику Града Требиња“, број 10/16. 
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II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-309/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2.  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, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
 

I 

Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о измјени 

Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана 

„Брегови“ број: 09-013-52/17 од 08.02.2017. године, обја-

вљена у „Службеном гласнику Града Требиња“, број 1/17. 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-310/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. 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, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

 О Д Л У К У 
 

I 

Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о утврђивању 

нацрта измјена дијела Регулационог плана „Брегови“ број: 

09-013-259/17 од 14.07.2017. године, објављена у „Службе-

ном гласнику Града Требиња“, број 8/17. 
 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-311/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 50. став 1.  Закона о службеницима и намје-

штеницима 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, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења 

за инспекцијске и послове комуналне полиције 
 

I 

Господин Бојан Чворо разрјешава се са мјеста вршиоца 

дужности начелника Одјељења за инспекцијске и послове 

комуналне полиције.  

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-312/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 50. став 1. Закона о службеницима и намје-

штеницима 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, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о разрјешењу вршиоца дужности начелника  

Одјељења за друштвене дјелатности 
 

I 

Господин Зоран Милошевић разрјешава се са мјеста 

вршиоца дужности начелника Одјељења за друштвене 

дјелатности. 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-313/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 50. став 1.  Закона о службеницима и намје-

штеницима 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, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о разрјешењу вршиоца дужности начелника  

Одјељења за привреду 
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I 

Господин Раденко Драшковић разрјешава се са мјеста 

вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду.  
 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-314/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 50. став 1.  Закона о службеницима и намје-

штеницима 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, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о разрјешењу вршиоца дужности начелника  

Одјељења за стамбено комуналне послове 
 

I 

Госпођица Јања Ћапин разрјешава се са мјеста вршиоца 

дужности начелника Одјељења за стамбено комуналне 

послове.  

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-315/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 50. став 1.  Закона о службеницима и намје-

штеницима 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, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о разрјешењу вршиоца дужности начелника  

Одјељења за борачко инвалидску заштиту 
 

I 

Господин Петар Влатковић разрјешава се са мјеста 

вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко 

инвалидску заштиту.  

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-316/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_________________________________________________________________________ 

 

 На основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 50. став 1.  Закона о службеницима и намје-

штеницима 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, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о разрјешењу вршиоца дужности начелника  

Одјељења за финансије 
 

I 

Госпођа Јелена Кулушић разрјешава се са мјеста вршиоца 

дужности начелника Одјељења за финансије.  
 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-317/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 50. став 1. Закона о службеницима и намје-

штеницима 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, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о разрјешењу вршиоца дужности начелника  

Одјељења за просторно уређење 
 

I 

Господин Марко Рикало разрјешава се са мјеста вршиоца 

дужности начелника Одјељења за просторно уређење.  
 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-318/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 50. став 2.  Закона о службеницима и намје-

штеницима у органима јединице локалне самоуправе 
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(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и 

члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о именовању начелника Одјељења за инпекцијске и 

послове комуналне полиције 
 

I 

Господин Бојан Чворо, дипл.инж.електротехнике, именује 

се на мјесто начелника Одјељења за инспекцијске и послове 

комуналне полиције.  

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-319/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 50. став 2.  Закона о службеницима и намје-

штеницима 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, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о именовању начелника  

Одјељења за друштвене дјелатности 
 

I 

Господин Зоран Милошевић, дипломирани економиста, 

именује се на мјесто начелника Одјељења за друштвене 

дјелатности.  

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-320/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 50. став 2.  Закона о службеницима и намје-

штеницима 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, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У  

о именовању начелника Одјељења за привреду 
 

I 

Господин Раденко Драшковић, дипл.инж.електротехнике, 

именује се на мјесто начелника Одјељења за привреду.  
 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-321/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 50. став 2.  Закона о службеницима и намје-

штеницима 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, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о именовању начелника  

Одјељења за стамбено комуналне послове 
 

I 

Госпођица Јања Ћапин, дипломирани економиста, именује 

се на мјесто начелника Одјељења за стамбено комуналне 

послове.  

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-322/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 50. став 2. Закона о службеницима и намје-

штеницима 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, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о именовању начелника  

Одјељења за борачко инвалидску заштиту 
 

I 

Господин Петар Влатковић, професор општенародне 

одбране, именује се на мјесто начелника Одјељења за 

борачко инвалидску заштиту.  
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II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-323/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 50. став 2. Закона о службеницима и намје-

штеницима 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, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о именовању начелника Одјељења за финансије 
 

I 

Господин Синиша Тарана, дипломирани економиста, 

именује се на мјесто начелника Одјељења за финансије.  
 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-324/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 50. став 2.  Закона о службеницима и намје-

штеницима 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, 3/16 и 6/17), 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

О Д Л У К У  

о именовању начелника  

Одјељења за просторно уређење 
 

I 

Господин Марко Рикало, дипломирани инжењер геодезије, 

именује се на мјесто начелника Одјељења за просторно 

уређење.  

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“.  

 

Број:09-013-325/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 

 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Извјештај о остваривању Програма рада 

Скупштине за период јул - септембар 2018. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-293/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

На основу члана 72. Статута Града Требиња („Службени 

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

члана 150. Пословника о раду Скупштине Града Требиња 

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

Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
  

1. Прихвата се Извјештај о реализацији Средњорочног 

плана капиталних инвестиција 2017 - 2022. године.  

2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.  
 

Број:09-013-303/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 

___________________________________________________ 
 

Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана 

19.11.2018. године, на основу члана 23. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, број 

124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 72. Статута Града 

Требиња (,,Службени гласник Града Требиња”, број 2/13, 

5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) у предмету купопродаје некретнине 

доноси 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Даје се сагласност Градоначелнику Града Требиња 

Луки Петровићу да може закључити Уговор о 

купопродаји земљишта означеног као к.ч. број 38/6 

К.О. СП Горица, описана као Међине; ЛИВАДА, 

површине 86 m
2
 уписана у зк. уложак број 60, 

сувласништво Крунић (Гашо) Чедо са 1/6 дијела, Белић 

рођ. Крунић (Гашо) Бранислава са 1/6 дијела, Крунић 

(Милутин уд. Вујадина) Зорка са 2/3 дијела, што у 

новом операту одговара к.ч. број 51/2 К.О. Горица 1, 

уписана у Пл. број 297. 

Уговор о купородаји ће се потписати са сувласницима 

Крунић (Гашо) Чедо, Белић рођ. Крунић Бранислава и 

Крунић (Милутин уд. Вујадина) Зорка. 
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2. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:09-013-305/18 

Датум:19.11.2018. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

Драгослав Бањак,с.р. 
_________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

складу са Уговором о сарадњи закљученим дана 26.12.2017. 

године између Града Требиња и Међународне финансијске 

корпорације из Групације Свјетске банке (International 

Finance Corporation – IFC), Градоначелник Града Требиња 

доноси  

ОДЛУКУ  

о измјенама Одлуке о усвајању препорука за 

поједностављење административних поступака 
 

Члан 1. 

У Одлуци о усвајању препорука за поједностављење 

административних поступака број 11-122-260-5/17 од 

17.09.2018. године, у Прилогу 1, који чини саставни дио 

Одлуке, мијења се: 
 

Поступак: 06.01. Закуп стана 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Бришу се ријечи: „Увјерење о 

старости и стамбеној зони зграде, увјерење о катастарској 

честици на којој се стан налази, тлоцрт стана – прибављање 

по службеној дужности потписивањем споразума са 

РУГИП-ом (остаје обавеза странке да плати одговарајућу 

таксу / накнаду)“. 
 

Поступак: 06.02. Откуп стана 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Бришу се ријечи: „Увјерење о 

старости и стамбеној зони зграде, увјерење о катастарској 

честици на којој се стан налази, тлоцрт стана – прибављање 

по службеној дужности потписивањем споразума са 

РУГИП-ом (остаје обавеза странке да плати одговарајућу 

таксу / накнаду).“ 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-88/18                               ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:09.11.2018. године                      Лука Петровић,  

                                                                 дипл.инж.маш.с.р. 
_________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 222. став 1. и 227. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 1/16 и 66/18), 

члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 

2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Правилника о раду („Службени 

гласник Града Требиња“, број 7/17), приједлога Комисије за 

утврђивање репрезентативности именоване Рјељењем број: 

11-053-353-1/18 од 11.10.2018. године, Градоначелник 

Града Требиња доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању репрезентативности синдиката 
 

1. Утврђује се да је Синдикална организација „Градска 

управа“ Требиње која је уписана у регистар 

синдикалних организација Министарства надлежног за 

послове рада под бројем 16-12-1-4517/18 од 17.07.2018. 

године, која дјелује у саставу Синдикат локалне са-

моуправе, управе и јавних служби Републике Српске 

односно Савез синдиката Републике Српске, репрезе-

нтативни синдикат. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном галснику Града Требиња“. 
 

Број:11-053-353-3/18                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:24.10.2018. 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 2018. годину („Службени гласник Града 

Требиња“, број 15/17 и 6/18), Градоначелник Града донио је  
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

I 

Даје се сагласност на реалокацију средстава тако што се 

умањују сљедеће позиције: 

у оквиру Одјељења за друштвене дјелатности: 

- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ од 

1.480 КМ, 

у оквиру Одјељења за просторно уређење: 

- 5111- издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 

Саобраћајница С1 за износ од 55.700 КМ, 

у оквиру Територијалне ватрогасне јединице: 

- 5114 - инвестиционо одржавање опреме за износ од 4.500 

КМ, 

- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ од 

1.500 КМ, 

у оквиру ЈУ „Центар за социјални рад“ Требиње: 

- 4111 – расходи за бруто плате за износ од 1.500 КМ, 

- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ од 

300 КМ, а  

увећавају позиције како слиједи: 

у оквиру Одјељења за финансије: 

- 4191 - расходи по судским рјешењима за износ од 2.350 

КМ, 

- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ од 

1.320 КМ, 

у оквиру Одјељења за борачко-инвалидску заштиту: 

- 4141 – субвенције по Програму запошљавања борачких 

категорија за износ од 15.000 КМ, 

- 4161 – дознаке грађанима – накнаде супругама умрлих 

бораца за износ од 28.500 КМ, 
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у оквиру Одјељења за друштвене дјелатности: 

- 4152 – грантови у земљи – грант за финансирање спорта – 

грант за изградњу и реконструкцију за износ од 3.000 КМ, 

у оквиру Одјељења за инспекцијске и послове 

комуналне полиције: 

- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме за износ од 

160 КМ, 

у оквиру Територијалне ватрогасне јединице: 

- 4125 – расходи за текуће одржавање за износ од 3.000 КМ, 

- 4129 – остали некласификовани расходи за износ од 3.000 

КМ, 

у оквиру ЈУ„Туристичка организација Града Требиња“:  

- 5113 – издаци за набавку постројења и опреме 6.850 КМ, 

у оквиру ЈУ„Центар за социјални рад Требиње“: 

- 4113 – расходи за накнаду плате запослених за вријеме 

боловања за износ од 1.500 КМ, 

- 5161 – издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара за износ од 300 КМ. 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-574/18                                ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:15.10.2018. године                        Лука Петровић,  

                                                                   дипл.инж.маш.с.р. 
________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

са Одлуком о извршењу Буџета Града Требиња за 2018. 

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

6/18),  Градоначелник Града Требиња, донио је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Даје се сагласност ДВД „Зубци“ на План и програм 

утрошка средстава гранта планираног Ребалансом Буџета 

Града Требиња за 2018. годину у износу од 20.000,00 КМ 

(План и програм број: 02/18 од 31.10.2018. године). 
 

II 

Овај закључак ће реализовати Одјељење за финансије. 
 

III 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-400-647/18                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:08.11.2018. године                         Лука Петровић,  

                                                                    дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

складу са Уговором о сарадњи закљученим дана 26.12.2017. 

године између Града Требиња и Међународне финансијске 

корпорације из Групације Свјетске банке (International 

Finance Corporation – IFC), Градоначелник Града Требиња 

доноси  

П Р А В И Л Н И К  

о одржавању листе подстицаја  
 

Члан 1. 

(Предмет правилника) 

Овим Правилником се утврђује електронско вођење 

евиденције о подстицајима намијењеним развоју приватног 

сектора, њиховом садржају, начину објављивања 

информација о подстицајима на званичним интернетским 

страницама Града. 

Члан 2. 

(Електронска евиденција) 

(1) Потребне информације о подстицајима се уносе у 

одговарајући образац у MS Excel MS Excelu који има 

функцију мини базе из које се користе одређене 

информације за припремање листе подстицаја за објаву 

на интернетској страници.  

(2) Из горе поменуте базе се аутоматским путем („mail 

merge“ опција МS Wоrd-а) попуњавају обрасци у „МS 

Wоrd“ који садржи све специфичности једног 

подстицаја, а затим се исти пребацују у појединичне 

PDF документе који ће бити објављени на званичној 

интернетској страници. 
 

Члан 3. 

(Садржај електронске евиденције - база) 

Електронска евиденција подстицаја се састоји из два 

документа од којих је један у MS Excel MS Excel-u и 

представља мини базу података, а други у „МS Wоrd“ 

представља образац на коме су садржане све потребне 

информације о једном подстицају. Садржај мини базе „МS 

Еxcel“ документа је табеларно исказан кроз називе колона 

које представљају све информације везане за одређени 

подстицај: 

1) Ред. бр., 

2) Назив подстицаја, 

3) Инвестициони подстицај Д/Н, 

4) Фискални/ нефискални, 

5) Категорија, 

6) Врста, 

7) Циљ, 

8) Правни основ, 

9) Закон /Подзаконски акт/ Службена обавијест, 

10) На снази од, 

11) Критерији за додјелу, 

12) Генерални/Секторски, 

13) Да ли укључује директни или индиректни трансфер 

средстава, 
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14) Служба која додјељује подстицај, 

15) Служба која спроводи процедуру, 

16) Планирана средства (КМ), 

17) Контакт информације, 

18) Напомена, 

19) Ажурирарно дана. 

Члан 4. 

(Садржај електронске евиденције - образац) 

Образац на којему су садржане све потребне информације о 

једном подстицају је исказан кроз „mail merge“ МS Wоrd 

документ који садржи сљедеће информације везане за 

одређени подстицај: 

1) Ред. бр., 

2) Назив подстицаја, 

3) Категорија, 

4) Врста, 

5) Циљ, 

6) Правни основ, 

7) На снази од, 

8) Критерији за додјелу, 

9) Генерални/Секторски, 

10) Служба која проводи процедуру, 

11) Контакт информације, 

12) Напомена, 

13) Ажурирано дана. 

Члан 5. 

(Садржај електронске евиденције – листа подстицаја) 

Листа подстицаја се аутоматски креира у посебном МS 

Еxcel листу, а табеларно исказује сљедеће информације: 

1) Ред. бр., 

2) Назив подстицаја, 

3) Врста, 

4) Циљ, 

5) Служба која спроводи процедуру, 

6) На снази од. 

Наведена листа се објављује на wеб сајту Града.  
 

Члан 6. 

(Подаци који се јавно презентују) 

На wеб страници града се објављују сљедећи подаци: 

1) Табела са списком подстицаја – видјети члан 5.,  

2) Образац подстицаја – видјети члан 4.  
 

Члан 7. 

(Одржавање електронске евиденције о подстицајима) 

(1) Особа одговорна за електронско вођење евиденције о 

подстицајима базе података, прикупља информације о 

подстицајима од свих служби које имплементирају 

подстицаје, те их похрањује у excel формат (види члан 

2. став 1). 

(2) Особа одговорна за електронско вођење евиденције о 

подстицајима  базе података прикупља податке од свих 

служби које имплементирају подстицаје из члана 1. 

овог правилника. 

(3) Особа одговорна за електронско вођење евиденције о 

подстицајима  базе података уноси прикупљене податке 

и комплетира листу подстицаја у МS Excel обрасцу.  

Члан 8. 

(Објављивање листе подстицаја на интернетској 

страници Града) 

(1) Особа одговорна за електронско вођење евиденције о 

подстицајима базе података просљеђује комплети-рану 

листу подстицаја у МS Excel обрасцу особи која је 

одговорна за постављање информација на звани-чну 

интернетску страницу Града.  

(2) Особа која је одговорна за постављање информација на 

званичну интернетску страницу Града врши трансфер 

података у одговарајући формат (видјети члан 2. став 

2.) и поставља листу подстицаја на званичну инте-

рнетску страницу Града. 
 

Члан 9. 

(Благовременост уношења података) 

Службеници из члана 7. и члана 8. су дужни да најкасније у 

периоду од 7 дана од дана ступања на снагу промјена пода-

така о подстицајима изврше ажурирање листе подстицаја у 

excel формату и доставе ажурирану листу особи која је 

одговорна за постављање информација на званичну инте-

рнетску страницу Града, односно најкасније у периоду од 

10 дана изврше постављање ажурираних информација на 

званичној интернетској страници Града. 
 

Члан 10. 

(Почетак примјене) 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења. 
 

Број:11-022-86/18            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:30.10.2018. године                       Лука Петровић,  

                                                                  дипл.инж.маш.с.р. 
_________________________________________________________________________ 

                                                                                           

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 58. Статута Града Требиња („Службени гласник 

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

складу са Уговором о сарадњи закљученим дана 26.12.2017. 

године између Града Требиња и Међународне финансијске 

корпорације из Групације Свјетске банке (International 

Finance Corporation – IFC), Градоначелник Града Требиња 

доноси  

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама Правилника о рационализацији рада 

Градске управе Града Требиња 
 

Члан 1. 

У Правилнику о рационализацији рада Градске управе 

Града Требиња број 11-122-260-6/17 од 17.09.2018. године, 

у Прилогу 1, који чини саставни дио Правилника, мијења 

се: 

Поступак: 07.01. Локацијски услови 

ДОКУМЕНТАЦИЈА: код документа Водна сагласност, ЈУ 

„Воде Српске“ а.д. Бијељина, ријечи „водна сагласност“ 

мијењају се ријечима „водне смјернице“. Код документа 

сагласност ЈП „Путеви Републике Српске“, ријеч 

„сагласност“ мијења се ријечју „смјенице“. 
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Поступак: 07.04. Грађевинска дозвола 

ДОКУМЕНТАЦИЈА: код документа Водна дозвола, ЈУ 

„Воде Српске“ а.д. Бијељина, ријеч „дозвола“ мијења се 

ријечју „сагласност“. 

Поступак: 06.01. Закуп стана 

ДОКУМЕНТАЦИЈА: код документа: Увјерење о старости 

и стамбеној зони зграде, увјерење о катастарској честици 

на којој се стан налази, тлоцрт стана бришу се ријечи 

„прибављање по службеној дужности“. 
 

Поступак: 06.02. Откуп стана 

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Код документа: Увјерење о старо-

сти и стамбеној зони зграде, увјерење о катастарској 

честици на којој се стан налази, тлоцрт стана бришу се 

ријечи „прибављање по службеној дужности“. 
 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-87/18                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:09.11.2018. 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, 3/16 и 6/17), 

Градоначелник Града Требиња, даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ 

„Туристичка организација Града Требиња“ Требиње    
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста 

у ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“ Требиње, 

број: 268-1/18 од 30.08.2018. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-76/18                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:17.09.2018. 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, 3/16 и 6/17), 

Градоначелник Града Требиња, даје 
 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјенама Правилника о раду ЈУ 

„Туристичка организација Града Требиња“ Требиње    
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјенама Правилника о 

раду ЈУ „Туристичка организација Града Требиња“ 

Требиње, број: 267-1/18 од 30.08.2018. године. 
 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 
 

Број:11-022-76-1/18                              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:17.09.2018. 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, 3/16 и 6/17), 

Градоначелник Града Требиња, даје 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

на Правилник о измјени и допуни  

Правилника о систематизацији радних мјеста у ЈУ 

„Екологија и безбједност“ Требиње    
 

I 

Даје се сагласност на Правилник о измјени и допуни 

Правилника о систематизацији радних мјеста у ЈУ 

„Екологија и безбједност“ Требиње, број: 164-1/18 од 

24.10.2018. године. 

II 

Ова сагласност ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Требиња“. 

 

Број:11-022-85/18                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум:24.10.2018. године                        Лука Петровић,  

                                                                    дипл.инж.маш.с.р. 
___________________________________________________ 
 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

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

06-372-51/18 од 23.10.2018. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-181, упис оснивања Заједнице 

за управљање зградом, Требиње, улица Вожда Карађорђа 

11, Требиње.   

Оснивачи: 20 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 - 

управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у 

правном промету самостално у оквиру својих дјелатности, 

за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заступа Ковач Данило, 

предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. Заједницу заступа и Настић Радован, 

предсједник Скупштине.   
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Број: 06-372-51/18                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 23.10.2018. године               Јања Ћапин,с.р. 

___________________________________________________ 
 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

Вука Караџића, 89 101 Требиње, на основу Одлуке о избору 

предсједника скупштине, извршило је промјену уписа лица 

овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника 

Ластванска 17 у Требињу. 

Из регистра се бришу лица:  

предсједник управног одбора, Ратко Поверата, умјесто њега 

се уписује као нови предсјендик скупштине Лугоња Јелена. 

Предсједник скупштине, Ранка Перотић, умјесто ње се 

уписује као нови предсједник скупштине Спаић Тања. 

 

Број: 06-372-48/18               СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 23.10.2018. године                 Јања Ћапин,с.р. 

___________________________________________________ 
 

 

 

 

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ  

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
 

Одјељење за стамбено комуналне послове Града Требиња, 

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

06-372-54/18 од 18.10.2018. године, извршило је упис у 

Регистар заједнице етажних власника стамбених зграда, у 

Регистарском листу број: 01-180, упис оснивања Заједнице 

за управљање зградом, Требиње, улица Херцегновска бб, 

улаз 1, Требиње.   

Оснивачи: 20 етажних власника зграде. Дјелатност: 70320 - 

управљање зградом за рачун етажних власника. Иступа у 

правном промету самостално у оквиру својих дјелатности, 

за обавезе одговара цјелокупном имовином, чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања зграде. Заступа Радмила Јокшић, 

предсједник Управног одбора, самостално и без 

ограничења. Заједницу заступа и Горан Милошевић, 

предсједник Скупштине.   
 

Број: 06-372-55/18                СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА 

Датум: 24.10.2018. године                 Јања Ћапин,с.р. 

___________________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

 

1. Одлука о усвајању Нацрта II Ребаланса буџета Града Требиња за 2018. годину,    1 
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