Датум: 08.03.2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊА

Ha основу члана 72. Статута Ерада Требиња
(„Службени гласник Ерада Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Ерада Требиња („Службени гласник
Ерада Требиња“, број 3/13), Скупштина Ерада
Требиња, на сједници одржаној дана 06.03.2017.
године, донијела je

3АКЉУЧАК
1.

Задужује се Fрадоначелник Fрада Требиња да
покрене процедуру кредитног задужења, ради
измирења обавеза Ерада Требиња.

2.

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

3АКЉУЧАК
1.

2.

Прихвата се Информациј a о стању ј авног реда
и мира, криминалитета и безбједности
саобраћаја на подручју града Требиња за
период 01.07.2016. године до 31.12.2016.
године.
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Ерада Требиња“.

Број:09-013-96/17
Датум:06.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак, с.р.

Ha основу члана 72. Статута Ерада Требиња
(„Службени гласник Ерада Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Ерада Требиња („Службени гласник
Ерада Требиња“, број 3/13), Скупштина Ерада
Требиња, на сједници одржаној дана 06.03.2017.
године, донијела je
3АКЉУЧАК
1.

Прихвата
се
Информација
о
пренесених неизмирених обавеза
Требиња.

2.

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

Број:09-013-97/17
Датум:06.03.2017. године

стању
Ерада

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак, с.р.

Ha основу члана 72. Статута Ерада Требиња
(„Службени гласник Ерада Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Ерада Требиња („Службени гласник
Ерада Требиња“, број 3/13), Скупштина Ерада
Требиња, на сједници одржаној дана 06.03.2017.
године, донијела je
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Број:09-013-97-1/17
Датум:06.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак, с.р.

Ha основу члана 72. Статута Ерада Требиња
(„Службени гласник Ерада Требиња“, број 2/13,
5/14, 6/15 и 3/16) и члана 150. Пословника о раду
Скупштине Ерада Требиња („Службени гласник
Ерада Требиња“, број 3/13), Скупштина Ерада
Требиња, на сједници одржаној дана 06.03.2017.
године, донијела je
3АКЉУЧАК
1.

Задужује се Савјет за спорт и надлежно
Одјељење да извијесте Скупштину Ерада
Требиња о начину утрошка и расподјеле
средстава за спорт у периоду 2013-2016.
године, те о евентуалним неправилностима
при расподјели истих.

2.

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

Број:09-013-102/17
Датум:06.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак, с.р.

Ha основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске”, број 97/16) и члана 36. став 2. тачка 16.
Статута Ерада Требиња („Службени гласник
Ерада Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16),
Скупштина Ерада Требиња на сједници, одржаној дана 06.03.2017. године, донијела je
ПЛАН
КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ
1. Планом коришћења јавних површина (у даљем
тексту: План) одређују се: дијелови јавних
површина на урбаном подручју града Требиња
предвиђени за привремено коришћење/заузимање
ради постављања објеката, уређаја и опреме, у
сврху обављања одређених дјелатности, као и
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постављање рекламних објеката, намјена и услови
за њихово заузимање, те начин додјслс.
Урбано подручје града Требиња које je одређено
Одлуком о уређењу простора и грађевинском
земљишту („Службени гласник Ерада Требиња“,
број 2/16), према овом Плану, дијели се на: дио
ужег урбаног подручја и остало урбано подручје
града Требиња.
2. Kao дио ужег урбаног подручја града Требиња,
сматра се простор у границама прве и друге зоне
утврђене чланом 6, 7. и 8. Одлуке о уређењу
простора и грађевинском земљишту, a остало
урбано подручје града Тгебиња обухвата простор
изван дијела ужег урбаног подручја, a у оквиру je
урбаног подручја града Требиња.
3. Kao јавне површине, у смислу тачке 1. овог
Плана сматрају се површине дефинисане у члану
2. тачка л) Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број
40/13, 106/15 и 3/16) и у члану 2. Одлуке о
комуналном реду („Службени гласник Ерада
Требиња“, број 6/14 и 4/16), a којима управља
Ерад Требиње.
4. Kao привремено коришћење/заузимање јавних
поврпшна, у смислу тачке 1. овог Плана, сматра
се привремено постављање, на тим површинама,
објеката, уређаја и опреме, у сврху обављања
дјелатности одређених чланом 22. Одлуке о
комуналном реду.
5. Kao објекти, уређаји и опрема за обављање
дјелатности, у смислу тачке 4. сматрају се:
- баште за угоститељске објекте,
- киосци,
- покретни објекти на точковима,
покретни
столови,
сталци
и
други
импровизовани објекти,
- столови и уређаји за припрему и продају
кестена, кокица, кукуруза и сл.,
- уређаји и опрема за забавне радње,
- возила изложена ради продаје и сл.,
- остали објекти и уређаји наведени у члану 22.
Одлуке.
6. Рекламним објектима сматрају се:
- самостојећи рекламни пано,
- покретни пано,
- плакат,
- билборд.
7. Услови за привремено коришћење јавних
поврпшна, који се у смислу тачке 1. одређују
овим планом, су:
- локације објекта,
- намјена објекта,
- димензије, изгледи и техничке карактеристике
објекта,
- услови за постављање објекта и за прикључење
на одређене инсталације.
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II - КОРИШЋЕЊЕ/ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
1. Баште за угоститељске објекте отвореног и
затвореног типа
1.1. Услови за коришћење јавних површина за
постављање башти за угоститељске објекте
отвореног и затвореног типа, у ужем урбаном
подручју града Требиња (прва и друга зона),
одређују се урбанистичко-техничким условима за
постављање башти, a услови за постављање
башти у ширем урбаном подручју појединачним
урбанистичко-техничким условима у складу са
просторно-планским могућностима.
1.2. Услови из претходног става су подлога за
издавање локацијских услова за постављање
башти за угоститељске објекте.
1.3. Локације башти за угоститељске објекте,
одређене условима из тачке 1.1. су привремене
локације, a намјена јавних површина за
постављање башти je привремена намјена, у
смислу члана 65. Закона о уређењу простора и
грађењу и члана 49 - 55. Одлуке о уређењу
простора и грађевинском земљишту.
2. Киосци
2.1. Услови за постављање киоска у ужем
урбаном подручју града Требиња (прва и друга
зона) одређују се урбанистичко-техничким
условима за постављање монтажно-демонтажних
објеката-киоска, a услови за постављање киоска у
ширем
урбаном
подручју
појединачним
урбанистичко-техничким условима у складу са
просторно-планским могућностима.
2.2. Услови из претходног става су подлога за
издавање локацијских услова за постављање
киоска.
2.3. Локације киоска, одређене условима из тачке
2.1, су привремене локације, a намјена јавних
површина за постављање киоска je привремена
намјена, у смислу члана 65. Закона о уређењу
простора и грађењу и члана 49 - 58. Одлуке о
уређењу простора и грађевинском земљишту.
2.4. У киосцима се може обављати трговинска и
услужна дјелатност у складу са прописима који
регулишу ову дјелатност.
3. Покретни објекти на точковима за обављање
трговинске дјелатности
- ван пословних
просторија, те монтажно-демонтажних објеката за
друге намјене (утврђене урбанистичко-техничким
условима)
3.1. Услови за постављање покретних објеката на
точковима за обављање трговинске дјелатности ван пословних просторија, те монтажнодемонтажних објеката за друге намјене (утврђене
урбанистичко-техничким условима), у ужем
урбаном подручју града Требиња (прва и друга
зона), одређују се урбанистичко-техничким
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условима, a услови за постављање ових
привремених објеката у ширем урбаном подручју
појединачним урбанистичко-техничким условима
у складу са просторно-планским могућностима.
3.2. Локације за постављање покретних објеката
на
точковима
за
обављање
трговинске
дјелатности - ван пословних просторија, те
монтажно-демонтажних објеката за друге намјене
су привремене локације, у смислу члана 65.
Закона о уређењу простора и грађењу и члана 49
- 5 5 . Одлуке о уређењу простора и грађевинском
земљишту.
3.3. У предње наведеним објектима за обављање
трговинске дјелатности
- ван пословних
просторија се може обављати трговинска
дјелатност у складу са прописима који регулишу
ове дјслатности.
4. Покретни објекти за уличну продају
4.1. Услови за коришћење јавних површина за
постављање покретних објеката за уличну
продају (постављање столова, штандова и
сличних преносивих објеката за вршење
повремених радњи у изузетним приликама пригодне
продаје
поводом
празника,
манифестација, хуманитарне активности, продаја
улазница и слично), у ужем урбаном подручју
града (прва и друга зона), одређују се
урбанистичко-техничким
условима
за
постављање покретних објеката за уличну
продају, a услови за постављање покретних
објеката за уличну продају, у ширем урбаном
подручју, појединачним урбанистичко-техничким
условима у складу са просторно-планским
могућностима.
4.2. Из расхладних витрина може се продавати
фабрички пакован сладолед.
4.3. Ha покретним столовима, сталцима, тезгама,
штандовима, пултовима и сл. могу се продавати:
- књиге, цвијеће, часописи и сличне публикације,
разгледнице, честитке, лутрија, сувенири, сунчане
наочале (без диоптрије),
- прехрамбени производи који се припремају на
лицу мјеста (кестен, кокице, кукуруз).
4.4. Ha истом покретном објекту из тачке 4.3.
може се продавати једна или више роба из прве
алинеје, или једна или више роба из друге
алинеје.
Ha истом покретном објекту, не могу се
продавати робе из обје алинеје.
4.5. Услови за постављање покретних објеката
испред пословних објеката и просторија за
продају роба из дјслатности продавнице и
постављање изложбених мјеста, утврђује се
појединачним урбанистичко-техничким условима.
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5. Забавне радње , возила изложена ради продаје и
сл.
5.1. Локације и услови за постављање: циркуских
шатри, рингишпила и друге опреме и уређаја за
забавне радње, утврђују се појединачним
урбанистичко-техничким условима.
5.2. Коришћење/заузимање јавне површине за
изнајмљивање дјечијих бицикла, аутића и
сличних средстава на механички или електрични
погон, може се одобрити на рекреационим
површинама, a услови се утврђују појединачним
урбанистичко-техничким условима.
5.3. Локације и услови за постављање возила
изложених у продајне сврхе и слично, утврђују се
појединачним урбанистичко-техничким условима.
6. Локације и услови за одржавање јавног
окупљања, утврђују се одобрењем за кориштење
јавне површине у складу са Планом.
7.
Локације
и
услови
за
одржавање
манифестација, промоција, дегустација и сл.
утврђују се одобрењем за кориштење јавне
површине.
8. Локације и услови за постављање осталих
објеката и уређаја наведених у члану 22. Одлуке о
комуналном реду, a који нису предходно описани
утврђују
се појединачним
урбанистичкотехничким условима у складу са просторнопланским могућностима.
9. Рекламни објекти
9.1. Услови и локације
за постављање
самостојећих рекламних паноа, покретних паноа
и билборда утврђују се урбанистичко-техничким
условима.
9.2. Услови за постављање плаката, паноа за
оглашавање културних, спортских и других
манифестација, као и за политичко оглашавање у
вријеме избора, утврђују се одобрењем за
коришћење/заузимање јавне површине.
III - ТТАЧИТТ ДОДЈЕЛЕ
1. Привремене локације за заузимање јавне
површине додјељују се:
- јавним оглашавањем,
- непосредном погодбом.
2. Правила за провођење поступка јавног
оглашавања
Одлуку о расписивању јавног оглашавања за
додјелу локација за заузимање јавне површине
доноси Ерадоначелник.
Јавно оглашавање проводи Комисија, коју
именује Ерадоначелник, из реда радника Ерадске
управе.
Почетна цијена не може бити нижа од цијене
утврђене Тарифом комуналних такси Ерада
Требиња.
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Текст огласаутврђује Комисија.
Текст огласа мора бити објављен у средствима
јавног информисања и на огласној табли Ерадске
управе.
Резултат јавног надметања утврђује Комисија,
закључком.
Закључак о резултату огласа доставља се
препорученом пошиљком, свим учесницима, у
року од осам дана од закључења огласа, односно
конкурса и објављује се на огласној табли
Ерадске управе.
Учесник јавног надметања има право да, у року
од осам дана од пријема закључка, уложи
приговор Ерадоначелнику.
Приговор се подноси у писменој форми, преко
Комисије.
Приговор, са приједлогом да се исти усвоји,
односно одбије са образложењем, Комисија je
дужна
доставити
Ерадоначелнику,
ради
доношења коначне одлуке, најкасније у року од 8
дана од дана подношења приговора.
2.1. Додјела према критеријуму највише цијене
Редослијед првенства на јавном оглашавању за
додјелу привремене локације одређује се према
висини понуђеног износа.
A ko су, два или више учесника у јавном
оглашавању, понудили исти највиши износ,
првенство има онај понуђач чија je понуда раније
приспјела.
A ko за наведену локацију, након проведеног
поступка
јавног
оглашавања,
нема
заинтересованих лица, иста се може додијелити
непосредном погодбом,
путем
подношења
захтјева за додјелу.
3. Додјела непосредном погодбом
3.1. Додјела јавних површина ради привременог
заузимања, непосредном погодбом се врши:
ајвласницима
постојећих
киоска-који
су
постављени на јавним површинама на основу
одговарајућег акта надлежног органа Ерада;
бјвласницима или корисницима угоститељских
објеката за постављање башти;
вјвласницима или корисницима продавница - за
постављање
покретних
објеката,
испред
продавница за продају роба из дјелатности
продавнице;
гјвласницима забавних радњи које се организују
од мјеста до мјеста;
д)за оглашавање културних, спортских и других
манифестација, као и за политичко оглашавање у
вријеме избора;
ђјкада се јавна површина заузима у хуманитарне
сврхе, некомерцијалне манифестације, и када je
организатор манифестације Ерад Требиње и
Туристичка организација Ерада Требиња;
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е)у другим случајевима од интереса за Ерад, када
одлуку о додјели доноси Скупштина Ерада.
3.2. Непосредном погодбом, може се додијелити
јавна површина - ради привременог заузимања, и
у случају када није дата на коришћење no огласу,
из разлога што на огласу није било
заинтересованих кандидата, или додјела није
реализована због одустанка учесника огласа.
IV - ПРИМЈЕНА
План коришћења јавних површина почиње да се
примјењује у року од осам дана рачунајући од
дана објављивања у „Службеном гласнику Ерада
Требиња“.
Број:09-013-106/17
Датум:06.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак, с.р

Ha основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 58. Статута Ерада
Требиња („Службени гласник Ерада Требиња“,
број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16), Ерадоначелник Ерада
Требиња донио je сљедећу
ОДЛУКУ
о оснивању Савјета за безбједност саобраћаја у
граду Требињу
I
У Савјет за безбједност саобраћаја у граду
Требињу, именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мирко Ћурић, замјеник Ерадоначелника
Ерада Требиња - предсједник
Жељко Бегенишић - члан - Ауто m o t o савез
PC
Љубиша Маџар - члан - „Херцеговинапутеви“ а.д. Требиње
Илија Магазин - члан - саобраћајни
инспектор
Тихомир Ивковић - члан - Центар јавне
безбједности Требиње
Илија Бован - члан - Ауто школа
др Александар Радановић -члан - ЈЗУ
„Болница“ Требиње.

II
Задатак Савјета за безбједност саобраћаја у граду
Требињу je:
разматра питања и даје приједлоге за
дугорочно рјешавање безбједности саобраћаја
на подручју града,

Општи услови за постављање љетних башта

• За постављ ањ е љ етних башта уз објекте из историјског периода дозвољ ено je
постављ ањ е стилизованих гарнитура за сједењ е , a наткривањ е баште стилизованим
надстреш ницама
■

У првој зони дозвољ ава се постављ ањ е бијелих сунцобрана са дрвеном носивом
конструкцијом

• Заб рањ ен о је постављ ањ е подијума за баште
• Цвијетне ж ардињ ере камене и дрвене могу уобличити баш ту уз услов да за
пјеш ачку ком уникацију остаје мин. 1,50 м
• Габарит баште сразмјерно угоститељ ском објекту
• Временски период задрж авањ а м аксим ално 1 год.
(бмј.љетна сезона и бмј.зимска сезона )
•

Постављ ањ е баште на тротоару je дозвољ ено ако остаје за пјеш ачку ком уникацију
мин 1 ,5 0 м

Општи услови за постављање рекламних медија

Општим условима утврђују се зоне рекламирањ а , тип , величина , услови , начин и
поступак за постављ ањ е рекламних медија на јавним и другим површ инама .
•

Пост ављ ањ е реклам них медија на ф асаду или кров објект а

који представљ а културно историјски спом еник или се налази у зони заш тите , одобрава се
уз сагласност републичког органа надлеж ног за заш титу културно историјског и природног
нслијеђа .
■

Пословно име - назив фирме

Конзолно постављ ањ е на висини од 3,00 м мјерено од коте тротоара , димензија
30 cm / 50 cm, двострана , свијетлећа .
Причврш ћена на зид изнад улаза у пословни обј. дим . 40 cm / 100 cm .
Ha објектима трж них центара сразм јерно величини пословног објекта
■

Билборд

У првој и другој урбаној зони дозвољ ено je постављ ањ е јед нонож них билборда
површине до 12 м 2
Постављ ањ е у осталим зонама према условима на терену
У првој и другој зони дозвољ ено je постављ ањ е рекламних витрина „citi lig h t"- и тотема
•

1
2
3
4
5
6

Постављањ е реклам них паноа на јавној п о вр ш и н и :

Да не заклањ а и не ум ањ ује прегледност у саобраћају
Да обликом и обрадом на подсјећа на саобраћајни знак , таблу обавјеш тењ а или
путоказну таблу
Да се не поставља у зони раскрснице , пош товти троугао прегледности
Да не емитује свјетлост у правцу кретања учесника у собраћају , свјетлост не може
бити трепћућа
Размак између реклам них објеката најмањ е 30 м
Одстојањ е билборда( спољ аш њ е ивице) од спољ аш њ е ивице пута je најмањ е 1,00 м

Комисија :
Весна Ћоровић дипл.инг.арх.----Владимир Гудељ дипл.инг
Гордана Петровић грађ.тех
Владимир Ћоровић
Борко Ћорлука дипл.инг.

Општи услови за постављање штандова
Локације објеката
1
2
3
4.

пункт бр 1 - улаз у стари град - Улица Д есанке М аксимовић - 5 штандова
пунктбр 2 - Сари града - јуж но од Анђелкине капије 5 штандова
пункт бр 3 градски парк - њ егош ева улица код споменика Јовану Д. - 5 штандова
пунк тбр 4 - ш еталиште Луке Вукаловића код споменика Луки В. 5 штандова

Пунктови су назначени у графичком прилогу
Намјена објеката
Продаја сувенира , накита , слика , књига , ц ви је ћ а^ ести тки и новина

Д и м е н зи је . изглед u т ехничке каракт ерист ике објекта
Габарит штанда : 1м / 2м - површ ина 2м 2
Висина : 2,25 м
Материјал : дрво са лремазом безбојног лака
Тип наткривена тезга

Изглед и димензије као у графичком прилогу

Комисија :
Весна Ћоровић дипл.инг.арх.
Владимир Гудељ дипл.ин г а р » ,
Слађана Прцовић дипл.ингr . a
Владимир Ћоровић дипл.м енаџ
Борко Ћорлука дипл.инг.геод.
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