Датум: 09.02.2017. год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ТРЕБИЊA

Број: 1 - Страна: 30

радити урбанистички пројекат, односно
расписати конкурс за израду тог пројекта,
њ) економска валоризација плана и
о) друго што проистиче из карактера задатог
подручја, односно његове изграђености.
Графички дио Регулационог плана чине све карте
стања и карте планираног рјешења прописане
правилником из члана 27. став 5. тачка а ) Закона.

Ч лан 10.
Средства потребна за покривање материјалних
трошкова за израду Плана обезбиједиће Град
Требиње.
Ч лан 11.
Носилац припреме Плана је Одјељење за
просторно уређење, а носилац израде Плана ће
бити изабран у складу са Законом.

Ч лан 8.
Носилац израде Плана ће носиоцу припреме
Плана предати овјерен преднацрт Плана. Носилац
припреме Плана ће размотрити преднацрт на
стручној расправи.
Носилац израде Плана ће размотрити примједбе,
мишљење и сугестије на преднацрт и прихваћена
рјешења ће уградити у нацрт Плана.
Скупштина Града Требиња на приједог носиоца
припреме Плана утврдиће нацрт Плана, мјесто,
вријеме и начин излагања нацрта Плана на јавни
увид.
Јавни увид ће трајати 30 дана. О мјесту, времену
и начину излагања нацрта Плана јавност и
власници непокретности на подручју за које се
доноси План ће се обавијестити огласом.
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у
просторијама Одјељења за просторно уређење,
Центра за дозволе, МЗ и просторијама носиоца
израде Плана.
Носилац израде Плана ће размотрити све
примједбе, приједлоге и мишљења достављена у
току јавног увида и о њима заузети и
образложити свој став и тај став у писменој
форми доставити носиоцу припреме Плана и
лицима која су доставила своје приједлоге,
примједбе и мишљења.
Став носиоца израде Плана према примједбама,
приједлозима и мишљенима разматра се на јавној
расправи у року од 30 дана од дана затварања
јавног увида. Позив за јавну расправу ће се јавно
објавити у најмање једном дневном листу
доступном на територији РС. Уколико би се
приједлог Плана на основу прихваћених
приједлога, примједаба и мишљења достављених
у току јавног увида, значајно разликовао од
нацрта документа, носилац припреме ће поново
организовати јавни увид који се може спроводити
највише два пута.
Ч лан 9.
Носилац припреме Плана по одржаној јавној
расправи утврдиће приједлог Плана у складу са
закључцима са расправе, најдуже у року од 30
дана.
Скупштина Града Требиња дужна је да одлучи о
приједлогу Плана у року од 60 дана од дана
утврђивања приједлога.

Ч лан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Требиња“.
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На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16) и
члана 36. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и
3/16), Скупштина Града Требиња на сједници
оджаној дана 08.02.2017. године, донијела је
О Д Л У К У
о утврђивањ у основице за обрачун ренте
Ч лан 1.
Овом Одлуком утврђује се просјечна коначна
грађевинска цијена једног квадратног метра
корисне површине стамбеног и пословног
простора у 2016. години, на подручју града
Требиња, као основица за израчунавање висине
накнаде за ренту.
Ч лан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена једног
квадратног метра корисне површине стамбеног и
пословног простора у 2016. години износи 690,24
КМ.
Ч лан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању просјечне коначне
грађевинске цијене m2 корисне површине
стамбеног и пословног простора на подручју
града за 2015. годину („Службени гласник Града
Требиња“, број 2/16).
Ч лан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у
„Службеном гласнику Града
Требиња“.
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