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ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 114. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске
бр. 97/16) члана 53а-53г. Изборног закона РС („Службени гласник Републике Српске“ бр.
34/02, 35/03, 24/04, 19/05 и 24/12), Упутства о организовању и спровођењу избора за
чланове савјета мјесних заједница („Службени гласник Републике Српске“ бр. 122/12 и
31/13“) и члана 36. Статута Града Требиње („Службени гласник Града Требиње“ број
2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) Скупштина Града Требиње на сједници одржаној дана
_______________донијела је
ОДЛУКА
о мјесним заједницама на подручју Града Требиња
I Oпште одредбе
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин образовања и оснивања мјесних заједница,
поступак избора органа мјесне заједнице, начин рада савјета мјесних заједница и зборова
грађана, начин финансирања као и друга питања од значаја за рад мјесних заједница на
подручју града, у даљем тексту: Одлука.
Члан 2.
(1) Мјесна заједница, као облик непосредног учешћа грађана у локалној
самоуправи,образује се за подручје на којем постоји интерес становника и које представља
територијалну и функционалну цјелину, на којем постоји међусобна повезаност грађана и
могућност остваривања заједничких интереса и рјешавања заједничких потреба.
(2) У мјесној заједници грађани могу задовољавати одређене заједничке потребе и
интересе у областима: уређења насеља, становања, комуналних дјелатности, здравствене и
социјалне заштите, заштите животне околине, образовања, васпитања, физичке културе и
другим битним областима за живот грађана у мјесној заједници.
Члан 3.
У мјесној заједници своје потребе и интересе грађани задовољавају и остварују:
• покретањем иницијативе и учешћем у јавној расправи приликом припреме и
доношења просторних и урбанистичких планова града за подручје мјесне заједнице,
• покретањем иницијатива, давањем мишљења и учешћем у изградњи комуналних
објеката, уређењу насеља (улица, путева, паркова, гробља, снабдијевања водом,
снабдијевања струјом, и сл.) и објеката у општој употреби, на подручју мјесне
заједнице,
• покретањем иницијативе и учешћем у јавним расправама о активностима које су у
вези са развојем привреде и друштвених дјелатности,
• прикупљањем и достављањем органима Града, јавним предузећима и установама
представки и притужби на њихов рад, као и иницијатива и приједлога грађана за
рјешавање питања од њиховог заједничког интереса,
• учешћем у обезбјеђењу просторних, финансијских и организационих услова за
спорт и рекреацију,
• организовањем разних хуманитарних помоћи на свом подручју,
• иницирањем мјера за превенцију, ублажавање и отклањање посљедица од
елементарних непогода,
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•
•

сарадњом са удружењима грађана о питањима која су од интереса за грађане мјесне
заједнице и
обављање послова које им повјере органи Града.
Члан 4.

(1) Мјесна заједница има Статут.
(2) Статутом мјесне заједнице регулишу се питања функционисања, начина рада и
одлучивања савјета мјесне заједнице и збора грађана мјесне заједнице, сарадња Савјета
мјесне заједнице са Скупштином Града и органима управе, савјетима других мјесних
заједница и осталим субјектима, као и друга питања везана за рад мјесне заједнице.
Члан 5.
Мјесна заједница нема статус правног лица.
Члан 6.
Ради овјере аката, мјесна заједница има печат округлог облика са текстом: на
ободу печата је исписан текст ћириличним и латиничним писмом: ГРАД ТРЕБИЊЕ,
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, а у средини печата је исписан назив одговарајуће мјесне
заједнице.
II Мјесне заједница
Члан 7.
Ради непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи, а у циљу задовољавања
заједничких потреба Града Требиња, донесена је „Одлука о оснивању појединих мјесних
заједница, њиховом називу и сједишту, насељима и насељеним мјестима које обухватају
“Службени гласник Општине Требиње“ бр 3/02, 7/04 и 9/07) којом је основано 18 мјесних
заједница и утврђене границе мјесних заједница: 1. МЗ ЦЕНТАР, 2. МЗ ХРУПЈЕЛА, 3. МЗ
ГОРИЦА, 4. МЗ ДОЊЕ ПОЛИЦЕ, 5. МЗ ГОРЊЕ ПОЛИЦЕ, 6. МЗ ТИНИ, 7. МЗ
ЛОЖИОНА, 8. МЗ ЗАСАД, 9. МЗ ПРИДВОРЦИ, 10. МЗ ПЕТРОВО ПОЉЕ, 11. МЗ
ЗУБЦИ, 12. МЗ ЛАСТВА, 13. МЗ ЉУБОМИР, 14. МЗ МОСКО, 15. МЗ ПОДБРЂЕ, 16. МЗ
ВЕЛИЧАНИ, 17. МЗ ПОЉИЦЕ ПОПОВО и 18. МЗ ШУМА И ПОВРШ.
Члан 8.
(1) У циљу обезбјеђења ефикаснијег рада савјета мјесне заједнице и равномјерне
територијалне заступљености, приликом избора чланова за савјете мјесне заједнице,
подручје мјесне заједнице дијели се на више мањих територијалних цјелина, у даљем
тексту: сектор.
(2) Сваки сектор мјесне заједнице бира по једног члана у савјет мјесне заједнице.
(3) У савјет мјесне заједнице је изабран члан који је у свом сектору добио највише
гласова.
Члан 9.
У складу са ставом 1. члана 7. мјесне заједнице имају секторе:
1. МЗ ЦЕНТАР, има 7 сектора и то:
Сектор 1.
Омеђен је улицом Краља Петра I Ослободиоца почевши од Дубровачке капије града до
раскрснице код зграде Агрокопа те улицом Војводе Степе Степановића све до кружног
тока, а затим магистралним путем Требиње-Љубиње до хелиодрома даље се наставља
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ободом касарне до комплекса Луч и Војвођанском улицом до Дубровачке капије гдје се
затвара овај сектор.
Улице које се налазе у сектору 1 су: Улица Вука Караџића (непарни од бр. 37, парни од бр.
8) те већ поменуте улице које су означене као граничне улице.
Сектор 2.
Почиње раскрсницом код Агрокопа и иде улицом Краља Петра I до семафора одакле се
спушта низ улицу Десанке Максимовић даље поред Цвјетног трга до испод Епархијског
дома те се наставља до улице Војводе Степе Степановића испод Културног центра и
штампарије, затвара се улицом Војводе Степе Степановића до раскрснице код Агрокопа.
Улице које се налазе у сектору 2 су: Улица Вука Караџића (парни бр. до 6, непарни бр. до
35), Његошева, Цара Лазара, Царице Милице, Војводе Луке Петковића, Меше Селимовића,
Мирка Кујачића, Атанасија Поповића, Риста и Бете Вукановића, Јована Дучића,
Шантићева, Трг Палих бораца, Трг Слободе те већ поменуте улице које су означене као
граничне улице.
Сектор 3.
Креће од Дубровачке капије улицом Краља Петра I Ослободиоца до Каменог моста затим
сјеверном границом мјесне заједнице Центар.
Улице које се налазе у сектору 3 су: Немањина, Милорада Лечића, Кнеза Мирослава,
Мајке Југовића, Београдска, Луке Ћеловића Требињца, Скалине, Сунчана улица, Вука
Мићуновића, Вука Врчевића, Соколска (бр. 1,2,2А) те већ поменуте улице које су означене
као граничне улице.
Сектор 4.
Креће од Каменог моста до Вартекса, ниже улицом Десанке Максимовић Преображенском
до моста Ива Андрића те узводно ријеком Требишњицом обухватајући Стари Град.
Улице које се налазе у сектору 4 су: Светозара Ћоровића, Трг Травуније, Доситејева те већ
поменуте улице које су означене као граничне улице.
Сектор 5.
Ограђена је улицом Херцег Стефана Косаче од Маркета до Бодирогиних терена а затим
Милешевском и улицом Краљице Јелене Анжујске поред Регулаторне агенције до улице
Војводе Степе Степановића којом се даље наставља поред штампарије до Епархијског
дома јужном границом сектора 2.
Улице које се налазе у сектору 5 су: Октобарска, Светосавска, Херцег Стефана Косаче,
Жичка, Краљице Јелене Анжујске (парни бр.) те већ поменуте улице које су означене као
граничне улице.
Сектор 6.
Сектор 6 иде од моста Ива Андрића обалом ријеке Требишњице до базена Брегови те
Милешевском улицом према улици Херцег Стефана Косаче до Преображенске улице.
Улице које се налазе у сектору 6 су већ поменуте улице као граничне улице сектора.
Сектор 7.
Обухвата простор од Регулаторне агенције улицом Војводе Степе Степановића до кружног
тока затим источно изнад базена Брегови до Шпанске улице која се наставља до
Милешевске улице и даље улицом Краљице Јелене Анжујске до зграде Регулаторне
агенције (Јужна граница сектора 5).
Улице које се налазе у сектору 7 су: Николе Тесле, Руска, Шпанска те већ поменуте улице
које су означене као граничне улице.
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2. МЗ ХРУПЈЕЛА, има 7 сектора и то:
Сектор 1.
Обухвата подручје у југо-западном дијелу Хрупјела и ограничена је сљедећим улицама.
Улица Соколска која се наставља у улицу Љубомирски пут је источна граница. Сјеверна
граница сектора 1 је улица Требињских брда заједно са Добровољачком улицом све до
мјеста гдје се укршта са улицом Љубомирски пут на истоку. Западна граница се пружа
подножјем брда Кочун, па испод куле 50 метара десно од куће Бендера и укршта се на
почетак улице Нићифора Дучића између кућа Куртовића и Ђикова, затим иде Улицом
Вожда Карађорђа поред средњошколског центра до спајања са улицом Соколском и
улицом Царине до Соколске.
Улице које се налазе у сектору 1 су: Нићифора Дучића, Требињских брда, Поткула, Кула,
Кличањска те већ поменуте улице које су означене као граничне улице.
Сектор 2.
Западна граница сектора 2 је улица Соколска која се наставља у улицу Љубомирски пут.
Западна граница се протеже до мјеста гдје се улица Љубомирски пут укршта са
Добровољачком улицом, одакле почиње сјеверна граница сектора 2, која се наставља
поменутом улицом, пролази поред ресторана винарије Вукоје и спаја се са улицом Војводе
Влатка Вуковића испод кућа Бендераћа и завршава на магистралном путу испод кућа
Гуровића. Јужна граница креће од улице Соколске крећући се источно улицом Царине
преко полигона изнад зидина Сјеверног логора и Билећке капије (Бункер), па узводно
коритом ријеке Требишњице до Малтезова кола, право на улицу Војводе Влатка Вуковића.
Улице које се налазе у сектору 2 су: Мирна, Полигон, Проте Стевана Правице те већ
поменуте улице које су означене као граничне улице.
Сектор 3.
Јужна граница сектора 3 је уједно и сјеверна граница сектора 1 и протеже се улицом
Требињских брда до спајања са улицом Љубомирски пут на истоку. Одатле улицом
Љубомирски пут наставља се источна граница сектора 3 која се код задњих кућа у овој
улици одваја западно до подножја брда Кочун, чинећи у том дијелу дио сјеверне границе.
Западна граница протеже се подножјем брда Кочун поред кућа Ковача.
Улице које се налазе у сектору 3 су: Кочунска, Георгија Митрофановића, Ускочка,
Јанковић Стојана те већ поменуте улице које су означене као граничне улице.
Сектор 4.
Са југа је оивичен улицом Љубомирски пут, са западне (лијеве стране) од мјеста укрштања
са Добровољачком улицом. Десни крак југо-источне границе протеже се Добровољачком
улицом до мјеста гдје се укршта са Устаничком улицом. Устаничку улицу граница сектора
3 прати до раскрснице код резервоара за воду, улази у Леотарску улицу и наставља се
Гусларском улицом Потклисјем до подножја брда Леотар. Подножјем брда Леотар пружа
се сјеверна граница сектора 4 која се пратећи подножје брда Леотар спаја са подножјем
брда Кочун и чини западну границу сектора.
Улице које се налазе у сектору 4 су: Стаке Скендерове, Пелинска, Марка Краљевића,
Деспота Стефана Лазаревића, Леотарска, Стефана Првовјенчаног (лијева страна),
Потклисје (непарни од бр. 39, парни од бр. 40) те већ поменуте улице које су означене као
граничне улице.
Сектор 5.
Чини средишњи дио МЗ Хрупјела. Посматрајући правац сјевер-југ са западне (лијеве)
стране ограничена је Устаничком улицом. Јужна граница се пружа Добровољачком
улицом до мјеста укрштања са улицом Принципова која представља источну (десну)
границу сектора 5. Сјеверна граница се протеже од мјеста укрштања Устаничке улице и
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Леотарске улице и обара источно поред ветеринарске амбуланте Милић до укрштања са
улицом Принципова.
Улице које се налазе у сектору 5 су: Нектарија Зотовића, Бадема, Недељка Чабриновића
(парни до бр. 16, непарни до бр. 9), Атанасија Шоле, Стевана Првовјенчаног (парни
бројеви) те већ поменуте улице које су означене као граничне улице.
Сектор 6.
Јужна граница сектора 6 се протеже од мјеста укрштања Добровољачке улице и улице
Гаврила Принципа, према западу испод кућа Бендераћа до улице Војводе Влатка Вуковића
одакле се спушта на магистрални пут и прати магистрални пут до тачке испод Гуровића
кућа гдје се опет повезује на улицу Војводе Влатка Вуковића. Од тог мјеста крећући се
улицом Војводе Влатка Вуковића до раскрснице код вулканизера Боца (Леотарска улица)
пружа се источна граница сектора 6. Сјеверна граница протеже се Леотарском улицом од
раскрснице код вулканизера Боца до укрштања са улицом Гаврила Принципа.
Улице које се налазе у сектору 6 су: Владимира Гаћиновића, Војводе Вука Поповића, Др
Владимира Ћоровића, Недељка Чабриновића (непарни од бр. 11, парни од бр. 18 до краја),
Војводе Влатка Вуковића (непарни бр. од 11 до 51) те већ поменуте улице које су означене
као граничне улице.
Сектор 7.
Јужна граница сектора 7 пружа се читавом дужином Леотарске улице од мјеста укрштања
са Гусларском улицом на западу до раскрснице код вулканизера Боца на истоку. На тачки
укрштања Леотарске улице и улице Војводе Влатка Вуковића, крећући се улицом Војводе
Влатка Вуковића до првих кућа Подгљивља испод брда Леотар пружа се сјеверо-источна
граница. Гусларском улицом и лијевом страном Потклисја пружа се западна граница
сектора 7 спајајући се са сјеверо-источном границом сектора 7.
Улице које се налазе у сектору 7 су: Потклисје, Билећки пут (непарни бројеви) те већ
поменуте улице које су означене као граничне улице.
3. МЗ ГОРИЦА, има 9 сектора и то:
Сектор 1.
Обухвата подручје у западном дијелу Горице и ограничена је улицама Билећки пут од куће
Шишковић са адресом Билећки пут број 1А, затим десном страном улице војводе Влатка
Вуковића, Билећким путем обухватајући куће изнад магистралног пута у Подгљивљу,
затим ка југу десном страном улице Богдана Зимоњића према улици Билећки пут до куће
Шишковића са адресом Билећки пут број 1А.
Улице које се налазе у сектору 1 су: Виноградска, Јефта Дедијера, Сава Владиславића,
Попа Видака Парежанина, Старине Новака, Малог Радојице, Долови те већ поменуте
улице које су означене као граничне улице.
Сектор 2.
Је са југа оивичен шеталиштем Живадина Симића обухватајући куће испод Дома
пензионера, улицом Билећки пут до раскрснице са улицом Богдана Зимоњића, десном
страном улице Богдана Зимоњића до магистралног пута обухватајући куће са доње стране
магистралног пута М-20, затим се спушта ка југу низ улицу Јована Р Деретића (десна
страна), десном страном Разводног предузећа и Мезарја пресјецајући улицу Никшићки
пут, и десном страном улице Кнез Михајлова до шеталишта Живадина Симића.
Улице које се налазе у сектору 2 су: Серафима Перовића, Леонтија Нинковића,
Виноградска, Обрена Ђурића Козића, Доње Подгљивље, те већ поменуте улице које су
означене као граничне улице.
Сектор 3.
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Почиње на мјесту укрштања улица Јована Р Деретића и Серафима Перовића и десном
страном улице Јована Р Деретића ка сјеверу до магистралног пута М-20, затим јужно
обухватајући све куће у улици Љуба Мићевића, и спушта се на Горичку улицу (десном
страном) до раскрснице са улицом Серафима Перовића, те десном страном улице
Серафима Перовића до раскрснице са улицом Јована Р Деретића.
Улице које се налазе у сектору 3 су: Љуба Мићевића, Леонтија Нинковића, Виноградска,
Доње Подгљивље те већ поменуте улице које су означене као граничне улице.
Сектор 4.
Обухвата потез од Никшићког пута десно од Мезарја и Разводног постројења до мјеста
укрштања улица Серафима Перовића и Јована Р. Деретића, затим десном страном улице
Серафима Перовића до раскрснице са Горичком улицом, затим ка југу десном страном
Горичке улице пресјецајући Никшићки пут до Ластванске улице десном страном до
крижања са улицом Кнез Михајлова.
Улице које се налазе у сектору 4 су већ поменуте улице као граничне улице сектора.
Сектор 5.
Oбухвата десну страну улице Кнез Михајлова до раскрснице са улицом Ластванска,
десном страном Ластванске улице до задњих кућа у Ластванској улици, ка југу до
ријеке Требишњице и обалом до Перовића моста до улице Кнез Михајлова.
Улице које се налазе у сектору 5 су: Филипа Вишњића, др Драга Перовића, Радничка те
већ поменуте улице које су означене као граничне улице.
Сектор 6.
Почиње на мјесту укрштања Никшићког пута и Горичке улице, затим десном страном
Горичке улице до магистралног пута М-20, затим јужно десном страном Црногорске
улице ка југу до мјеста спајања са Никшићким путем, затим десном страном Никшићког
пута до раскрснице са улицом Мелентија Перовића до обале ријеке Требишњице,
обухватајући све куће у улици др Драга Перовића до раскрснице Никшићког пута и
Горичке улице.
Улице које се налазе у сектору 6 су: Ђурђевданска, др Драга Перовића те већ поменуте
улице које су означене као граничне улице.
Сектор 7.
Обухвата десну страну Црногорске улице од раскрснице са Никшићким путем, према
сјеверу до магистралног пута М-20, затим источно до куће на адреси Никшићки пут број
91, и Никшићким путем десном страном до раскрснице са Црногорском улицом.
Улице које се налазе у сектору 7 су: Башчина, Подвори, Винска, Завођска, Дуга, Терзије,
те већ поменуте улице које су означене као граничне улице.
Сектор 8.
Обухвата потез од раскрснице Мелентија Перовића и Никшићког пута, десном страном
улице Никшићки пут до раскрснице са улицом Мичевац, средином улице Мичевац до
бране „Горица“ (Мала Брана) и обалом ријеке Требишњице до задњих кућа у улици Др
Драга Перовића не обухватајући те куће, до раскрснице улице Мелентија Перовића и
Никшићког пута.
Улице које се налазе у сектору 8 су: Мелентија Перовића, Марка Миљанова, Вруље,
Мичевац, те већ поменуте улице које су означене као граничне улице.
Сектор 9.
Сектор 9 обухвата насеља: Бањевци, Нецвијеће, Арсланагића Мост и Долови.
Улице које се налазе у сектору 9 су: Насеље Бањевци - Лучиндолска, Бањевачка, Калач,
Крупњичка, Подмиље, Поклоничка, Језерска те насеља која су поменута као дијелови
сектора 9.
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4. МЗ ДОЊЕ ПОЛИЦЕ, има 7 сектора и то:
Сектор 1.
Од раскрснице гдје се укрштају улице Др Јована Цвијића и Др Јована Рашковића до улице
Попа Бокчина, улицом Попа Бокчина до улице Захумска, улицом Захумском до Книнске,
Книнском до Милоша Шарабе, Милоша Шарабе до границе МЗ (обухвата све куће изнад
серпентина).
Улице које припадају сектору 1 су: Др Јован Цвијића (непарни бројеви 41-61), Попа
Бокчина (парни бројеви 2-16), Захумска (парни бројеви 10-14 и непарни бројеви 1-27),
Зубачка, Книнска (парни бројеви 12 и 14) и Милоша Шарабе (парни бројеви 2-30 и
непарни бројеви 15Б, 15В, 17 и 19) те већ поменуте улице које су означене као граничне
улице.
Сектор 2.
Од раскрснице гдје се укрштају улице Др Јована Цвијића и Др Јована Рашковића, иза
источне трибине стадиона Леотара до улице Милоша Црњанског, улицом Милоша
Црњанског до Книнске, Книнском до Захумске(до границе сектора 1).
Улице које спадају у сектор 2 су: Др Јована Рашковића (непарни бројеви 9-15), Милоша
Црњанског (парни бројеви 2 и 4), Захумска (парни бројеви 2-8, Попа Бокчина (непарни
бројеви 1-9), Др Јована Цвијића (сви бројеви 1-39), Бријег и Др Левија (8,17,19,21,23 и 25)
те већ поменуте улице које су означене као граничне улице.
Сектор 3.
Од раскрснице улица Милоша Црњанског и Книнске до краја улице М.Црњанског,
окомито на Перовића мост, границом МЗ до сектора 1.
Улице које спадају у сектор 3 су: Милоша Црњанског (парни бројеви 6-12А), Обала Мића
Љубибратића (парни бројеви 28Б-52), Невесињска, Доци, Жупана Грде, Милоша Шарабе
(непарни бројеви 1-15А) и Книнска (непарни бројеви 1-31) те већ поменуте улице које су
означене као граничне улице.
Сектор 4.
Од раскрснице Милоша Црњанског и Др Левија до Душанове, Душановом улицом до
Српске, Српском улицом до Попи улице, Попи улицом до Милоша Црњанског, улицом
М.Црњанског до улице Др Левија.
Улице које спадају у сектор 4 су: Душанова (непарни бројеви 1-9), Др Левија (непарни
бројеви 1-15А), Милоша Црњанског (непарни бројеви 1-3А), Попи (парни бројеви 2 и 4) и
Српска (парни бројеви 2-14 и непарни бројеви 13-21) те већ поменуте улице које су
означене као граничне улице.
Сектор 5.
Од раскрснице улица Душанове и Др Левија до улице Републике Српске, улицом
Републике Српске до границе МЗ, границом МЗ до сектора 2.
Улице које спадају у сектор 5 су: Добровољних давалаца крви, Вртларска, Душанова
(непарни бројеви 11-27), Републике Српске (непарни бројеви 1-13) и Трг Петрал.
Сектор 6.
Од Каменог моста, улицом Обала Мића Љубибратића до Перовића моста, окомито на
улицу М.Црњанског до улице Попи, Попи улицом до улице Милоша Обилића, улицом
Милоша Обилића до каменог моста.
Улице које спадају у сектор 6 су: Обала М.Љубибратића (парни бројеви 2-28А и непарни
бројеви сви), Косовска, Бановића Страхиње, Мала улица, Зетска, Попи (непарни бројеви 19) и Милоша Обилића (непарни бројеви 1-19).
Сектор 7.
Од Каменог моста до Српске улице, Српском до улице Милоша Обилића, улицом Милоша
Обилића до каменог моста.
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Улице које спадају у сектор 7 су: Гарибалдијева, Српска (непарни бројеви 1-11) и Милоша
Обилића (парни бројеви 2-24).
5. МЗ ГОРЊЕ ПОЛИЦЕ, има 7 сектора и то:
Сектор 1.
Oбухвата улицу Петрина и улицу Лушац (све бројеве, осим 9А и 9Б) – обухвата све куће у
насељу Гучина источно од извора потока Лушац.
Улице које се налазе у сектору 1 су већ поменуте улице као граничне улице сектора.
Сектор 2.
Од границе МЗ до извора Лушац, од извора Лушац до заобилазнице, заобилазницом до
раскрснице гдје се укрштају улице Воја Кораћа ,Војводе Синђелића и штрека, улицом
Војводе Синђелића до Поличке улице, Поличком улицом до границе МЗ.
Улице које спадају у овај сектор: Лушац (9А и 9Б), Бранковина, Војводе Синђелића (сви
парни и непарни 33-91) и Поличка (парни 2-8) те већ поменуте улице које су означене као
граничне улице.
Сектор 3.
Од границе МЗ до раскрснице гдје се укрштају улице Воја Кораћа ,Војводе Синђелића и
штрека, штреком до задњих кућа који припадају улици Војводе Синђелића, окомито на
улицу Вилин Долац до краја улице, до границе МЗ.
Улице које спадају у сектор 3: В.Синђелића (непарни бр. 1-31), Поличка (непарни бројеви)
Голобрдска, Каменичка, Међине доње, Међине горње, Вилин Долац (парни бројеви) те већ
поменуте улице које су означене као граничне улице.
Сектор 4.
Од границе сектора 3, штреком до Херцеговачке улице, границом МЗ до границе сектора.
Улице које спадају у сектор 4 су: Херцеговачка (сви парни бројеви и непарни бројеви од
броја 17), Захумска (парни бројеви 16-20 и непарни бројеви 29-37), Милоша Шарабе
(парни бројеви 32-42), Кнеза Крајине, Вилин Долац (непарни бројеви) те већ поменуте
улице које су означене као граничне улице.
Сектор 5.
Од раскрснице гдје се укрштају улице Др Јована Рашковића и Воја Кораћа, улицом Др
Јована Рашковића до штреке, штреком до раскрснице гдје се укрштају улице Воја Кораћа,
Војводе Синђелића и штрека, улицом Воја Кораћа до раскрснице Др Јована Рашковића и
Воја Кораћа.
Улице које спадају у сектор 5 су: Др Јована Рашковића(парни бројеви 10-24) и Воја Кораћа
(непарни бројеви 1-15) те већ поменуте улице које су означене као граничне улице.
Сектор 6.
Обухвата улице Др Јована Рашковића (парни бројеви 2-8), Улицу Републике Српске
(непарни бројеви 15-21) и улицу Воја Кораћа (парни бројеви 16,18 и 20).
Улице које се налазе у сектору 6 су већ поменуте улице као граничне улице сектора.
Сектор 7.
Обухвата улицу Воја Кораћа (парни бројеви 2-14), до границе сектора 2 и 3,
заобилазницом до улице Републике Српске (непарни бројеви 21А-37).
Улице које се налазе у сектору 6 су већ поменуте улице као граничне улице сектора.
6. МЗ ТИНИ, има 7 сектора и то:
Сектор 1.
Обухвата насеље Гељов мост комплетно, од границе са МЗ Ложиона до границе МЗ Горње
Полице (раскрсница улица Источна обилазница и улице Петрина).
Улице које се налазе у сектору 1 су већ поменуте улице као граничне улице сектора.
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Сектор 2.
Иде границом МЗ Горње Полице (раскрсница улица Источна обилазница и улице
Петрина), до завршетка улице Републике Српске, окомито на почетак Церске улице, лијева
страна Церске улице до конобе Лушац.
Улице које се налазе у сектору 2 су већ поменуте улице као граничне улице сектора.
Сектор 3.
Иде од конобе Лушац, десна стране Церске (парни бројеви 20-34 –до раскрснице за
скретање према Станици, улица Шумадијска бројеви 12А, 12Б, 9,11,13,14,15,16).
Улице које се налазе у сектору 3 су: Др Воја Даниловића (непарни бр. 7,9,11) те већ
поменуте улице које су означене као граничне улице.
Сектор 4.
Обухвата од раскрснице за скретање за Станицу, десна страна Церске улице ( парни
бројеви 2-18), десна страна Колубарске улице до почетка Шумадијске, лијева страна
Шумадијске улице (непарни бројеви 1-7) до Церске улице.
Улице које се налазе у сектору 4 су већ поменуте улице као граничне улице сектора.
Сектор 5.
Иде лијевом страном улице Др Воја Даниловића (непарни бројеви 1-5), десна страна улице
Жељезничка (парни бројеви 2-44), дио улице Требињских бригада (бројеви 5 и 7) до
почетка Колубарске улице.
Улице које се налазе у сектору 5 су већ поменуте улице као граничне улице сектора.
Сектор 6.
Иде од Кружног тока лијевом страном Херцегновске улице и улице Требињских бригада
до раскрснице са Колубарском улицом, враћа се средином Жељезничке улице (сви
непарни бројеви) до раскрснице са улицом Др Воја Даниловића. Средином улице Др Воја
Даниловића до канала Лушац и онда каналом Лушац до Херцегновске улице.
Улице које се налазе у сектору 6 су већ поменуте улице као граничне улице сектора.
Сектор 7.
Иде лијевом страном Колубарске улице (непарни бројеви 1-9), до завршетка Колубарске,
окомито на завршетак улице Републике Српске, десна страна улице Републике Српске
(комплекс зграда гдје је била пекара и комплекс зграда гдје је предузеће Леопластик)
улицом Требињских бригада до Колубарске улице.
Улице које се налазе у сектору 7 су већ поменуте улице као граничне улице.
7. МЗ ЛОЖИОНА, има 7 сектора и то:
Сектор 1.
Обухвата подручје од мостића за насеље Оток, лијевом страном рукавца Требишњице до
заобилазнице, десна страна улице Обале Луке Вукаловића од мостића за насеље Оток до
заобилазнице.
Улице које се налазе у сектору 1 су већ поменуте улице као граничне улице сектора.
Сектор 2.
Обухвата десну страну рукавца Требишњице од мостића за насеље Оток до заобилазнице,
улица Бобанске чете до заобилазнице.
Улице које се налазе у сектору 2 су: Тома Галеба те већ поменуте улице које су означене
као граничне улице.
Сектор 3.
Обухвата подручје са десне стране заобилазнице до границе са МЗ Тини и МЗ Придворци.
Улице које се налазе у сектору 3 су: Жане Меркус те већ поменуте улице које су означене
као граничне улице.
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Сектор 4.
Иде од мостића за насеље Оток, лијава страна улице Обала Луке Вукаловића до кружног
тока, од кружног тока улицом Херцегновском (парни бројеви) до почетка улице
Херцегновска (раскрсница за Тини).
Улице које се налазе у сектору 4 су већ поменуте улице као граничне улице сектора.
Сектор 5.
Обухвата улицу Требињских бригада (парни бројеви) до семафора (стара аутобуска
станица), окомито на улицу Обале Луке Вукаловића, лијева страна улице Обала
Л.Вукаловића до мостића за насеље Оток.
Улице које се налазе у сектору 5 су већ поменуте улице као граничне улице сектора.
Сектор 6.
Иде од семафора (стара аутобуска) окомито на улицу Обале Луке Вукаловића, улицом
Обале Луке Вукаловића до Видовданске (до „Маркана“), десна страна Видовданске до
семафора, од семафора Душановом (парни бројеви) до семафора (стара аутобуска).
Улице које се налазе у сектору 6 су већ поменуте улице као граничне улице сектора.
Сектор 7.
Иде од раскрснице Видовданске и Обале Луке Вукаловића (од „Маркана“) до Каменог
моста, десна страна Душанове до Видовданске, лијева страна Видовданске (до „Маркана“).
Улице које се налазе у сектору 7 су већ поменуте улице као граничне улице сектора.
8. МЗ ЗАСАД, има 7 сектора и то:
Сектор 1.
Граница са источне стране је граница Мјесне заједнице. Сјеверно граничи са улицом
Вожда Карађорђа до раскрснице са улицом Обалина. Западно граничи са улицом Обалина.
Јужна граница је граница Мјесне заједнице, односно ријека Требишњица.
Улице које се налазе у сектору 1 су: Вожда Карађорђа (од броја 1 до броја 49),
Војвођанска, Врело Око, Површка, Шумска и Засадска.
Сектор 2.
Источно граничи са сектором један. Сјеверно са улицом Вожда Карађорђа до раскрснице
са улицом Смоквине. Западна граничи са улицом Смоквине и спушта се све до ријеке
Требишњице. Јужна граница је обала ријеке Требишњице.
Улице које се налазе у сектору 2 су: Вожда Карађорђа (од броја 51 до броја 97), Обалина,
Уска и Стрма (од броја 1 до краја улице).
Сектор 3.
Источно граничи са улицом Смоквине. Сјеверна граница је Улица Вожда Карађорђа и
улица Св. Василија Тврдошког до броја осам. Западна граница је први лијеви крак Улице
Св. Василија Тврдошког, каналом који води кроз поље до ријеке Требишњице. Јужно је
граница ријека Требишњица.
Улице које се налазе у сектору 3 су: Вожда Карађорђа (од броја 99 до краја улице), Стрма
(од броја 2 до краја улице), Смоквине, Пољарска, Поповачка, Раштанска.
Сектор 4.
Сјеверно и источно граница је Мјесне заједница. Јужно граничи са улицом Вожда
Карађорђа до броја 96. Западна граница се протеже каналом који води до улице Вожда
Карађорђа и објектом који се налази под бројем 96.
Улице које се налазе у сектору 4 су: Вожда Карађорђа (од броја 14 до броја 102) и
Изворска.
Сектор 5.
Јужна граница је улица Вожда Карађорђа до раскрснице са улицом Љубињска. Западно је
граница улица Љубињска. Источно граничи са сектором четири, а сјеверно је граница
Мјесне заједнице.

11

Улице које се налазе у сектору 5 су: Вожда Карађорђа од броја 104 до краја улице,
Јоаникија Памучине, Подбрдска и Љубињска.
Сектор 6.
Граница сектора шест почиње на раскрсници улице Вожда Карађорђа и улице Љубињска.
Протеже се средином улице Љубињска све до границе Мјесне заједнице. Западно се
спушта улицом Тврдошка све до ријеке Требишњице. Јужно се граница протеже обалом
ријеке Требишњице све до канала. Сјеверна граница води каналом до првог лијевог крака
улице Св. Василије Тврдошки.
Улице које се налазе у сектору 6 су: Пут Св. Василија Острошког, Мостаћи и Др Милана
Кебељића.
Сектор 7.
Обухвата села: Паројска њива, Шарани, Турани, Бјелач, Гомиљани, Дражин До, Тврдош,
Беговић Кула, Загора, Власаче, Бодироге, Биоци, Подстрашевица, Владушићи, Грбеши,
Гркавци, Требијови, Турица, Никонтовићи, Ломачи, Главинићи.
9. МЗ ПРИДВОРЦИ, има 5 сектора и то:
Сектор 1.
Обухвата насеље Нови Тодорићи.
Сектор 2.
Обухвата насеље Стари Тодорићи и Алексина међа.
Сектор 3.
Иде од почетка Придвораца до харема.
Сектор 4.
Иде од харема каналом Ћатовића, краком до ријеке обухватајући задње куће у
Придворцима.
Сектор 5.
Обухвата Придворачко поље десном страном од Ћатовића канала.
10. МЗ ПЕТРОВО ПОЉЕ, има 7 сектора и то:
Сектор 1.
Обухвата Волујац и Биоград.
Сектор 2.
Обухвата Бихово.
Сектор 3.
Обухвата Горње и Доње Чичево.
Сектор 4.
Обухвата Варину Груду.
Сектор 5.
Обухвата насеље Црнач.
Сектор 6.
Обухвата Расовац, Буговину, Вељу Гору и Увјећу.
Сектор 7.
Обухвата Лапја, Лука, Згоњево, Премишља, Кремени До и Пољице.
11. МЗ ЗУБЦИ, има 5 сектора и то:
Сектор 1.
Обухвата сел: Граб, Ограде, Куња Главица, Јаблан До, Кожањ До , Прашишта, Меловина,
Улице, Дворишта и Прашне Рупе.
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Сектор 2.
Обухвата села: Убла и Богојевић Село.
Сектор 3.
Обухвата села: Коњско, Царево поље и Жељево.
Сектор 4.
Обухвата села: Тули, Крај и Поткрај,
Сектор 5.
Обухвата села: Турменти и Орашје.
12. МЗ ЛАСТВА, има 7 сектора и то:
Сектор 1.
Обухвата села Ластва, Гранчарево и Скочигрм.
Сектор 2.
Обухвата село Оровац.
Сектор 3.
Обухвата села Ушће и Брештани.
Сектор 4.
Обухвата села Јазина и Жупа.
Сектор 5.
Обухвата село Аранђелово.
Сектор 6.
Обухвата село Вучија.
Сектор 7.
Обухвата село Клобук.
13. МЗ ЉУБОМИР, има 5 сектора и то:
Сектор 1.
Обухвата села Домашево и Ждријеловићи.
Сектор 2.
Обухвата села Подосоје и Угарци.
Сектор 3.
Обухвата села Чварићи, Укшићи и Подвори.
Сектор 4.
Обухвата села Врпоље ,Цибријан, Борковића Бaре, Бориловићи и Брова.
Сектор 5.
Обухвата села Шћеница, Пијавице, Морче, Међуграђе и Влашка.
14. МЗ МОСКО, има 5 сектора и то:
Сектор 1.
Обухвата село Моско.
Сектор 2.
Обухвата села, Горње Врбно и Доње Врбно.
Сектор 3.
Обухвата село Јасен и Будоши.
Сектор 4.
Обухвата село Дубочани.
Сектор 5.
Обухвата село Брани До.
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15. МЗ ПОДБРЂЕ, има 5 сектора и то:
Сектор 1.
Обухвата село Жаково.
Сектор 2.
Обухвата села Добромани и Грбићи.
Сектор 3.
Обухвата села Месари, Жуља, Луг и Ковачина.
Сектор 4.
Обухвата села Старо Слано и Локвице.
Сектор 5.
Обухвата села Марић Међине, Кочела и Десин Село.
16. МЗ ВЕЛИЧАНИ, има 5 сектора и то:
Сектор 1.
Обухвата села До и Додановићи.
Сектор 2.
Обухвата села Котези и Прхиње.
Сектор 3.
Обухвата села Струјићи и Орашје.
Сектор 4.
Обухвата села Галичићи, Величани и Дубљани.
Сектор 5.
Обухвата села Драчево и Дријењани.
17. МЗ ПОЉИЦЕ ПОПОВО, има 5 сектора и то:
Сектор 1.
Обухвата село Мркоњићи.
Сектор 2.
Обухвата село Туље.
Сектор 3.
Обухвата село Пољице Попово.
Сектор 4.
Обухвата села Седлари, Грмљани и Марева Љут .
Сектор 5.
Обухвата села Диклићи и Рапти.
18. МЗ ШУМА И ПОВРШ, има 5 сектора и то:
Сектор 1.
Обухвата села Дужи-Љубово, Орашје, Љекова, Мрњићи и Сливница.
Сектор 2.
Обухвата села Баонине, Гола Главица, Кликовићи и Манастир Дужи.
Сектор 3.
Обухвата села Талежа, Мионићи, Јушићи и Церовац.
Сектор 4.
Обухвата села Петровићи, Цицине, Хум и Крајковићи.
Сектор 5.
Обухвата села Јасеница-Луг, Арбанашка, Гојшина, Ђедићи, Кучићи и Крњевићи.
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Члан 10.
(1) Иницијативу за оснивање нове мјесне заједнице може поднијети најмање 10%
грађана који имају пребивалиште на подручју насељеног мјеста, дијела насељеног мјеста,
односно насељених мјеста за које се предлаже оснивање нове мјесне заједнице или
најмање 1/3 одборника Скупштине Града или Градоначелник.
(2) Иницијатива може обухватити и промјену подручја или назива постојеће мјесне
заједнице.
Члан 11.
(1) Иницијатива за образовање нове мјесне заједнице, за промјену подручја мјесне
заједнице или назива мјесне заједнице обавезно садржи:
• податке о подручју за које се предлаже образовање мјесне заједнице, промјена
њеног подручја или назива,
• границе мјесне заједнице,
• број становника,
• начин на који се предлаже предложена промјена,
• разлоге због којих се предлаже промјена.
(2) Иницијатива из става 1 мора бити образложена и да садржи све податке који ће
омогућити усвајање одлуке.
(3) Скупштина града доноси одлуку о прихватању иницијативе и проводи потребне
радње за тражену промјену (расписује изборе, доноси одлуку о усвојеним промјенама).
(4) Ако Скупштина града утврди да не постоје услови за образовање, промјену
подручја или назива мјесне заједнице, о томе ће обавијестити подносиоца иницијативе.
III Cавјет мјесне заједнице
Члан 12.
(1) Орган мјесне заједнице је савјет мјесне заједнице.
(2) Број чланова савјета мјесне заједнице, утврђује се према броју грађана
уписаних у бирачки списак који имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице
(3) Савјет мјесне заједнице има:
• мјесна заједница која има до 1.000 регистрованих бирача - 5 чланова ,
• мјесна заједница која има од 1.000 – 5.000 регистрованих бирача - 7 чланова,
• мјесна заједница која има од 5.000 – 10.000 регистрованих бирача - 9 чланова,
• мјесна заједница која има преко 10.000 регистрованих бирача – 11 чланова.
Члан 13.
Савјети мјесних заједница имају :
1. МЗ ЦЕНТАР има 7 чланова Савјета,
2. МЗ ХРУПЈЕЛА има 7 чланова Савјета,
3. МЗ ГОРИЦА има 9 чланова Савјета,
4. МЗ ДОЊЕ ПОЛИЦЕ има 7 чланова Савјета,
5. МЗ ГОРЊЕ ПОЛИЦЕ има 7 чланова Савјета,
6. МЗ ТИНИ има 7 чланова Савјета,
7. МЗ ЛОЖИОНА има 7 чланова Савјета,
8. МЗ ЗАСАД има 7 чланова Савјета,
9. МЗ ПРИДВОРЦИ има 5 чланова Савјета,
10. МЗ ПЕТРОВО ПОЉЕ има 7 чланова Савјета,
11. МЗ ЗУБЦИ има 5 чланова Савјета,
12. МЗ ЛАСТВА има 7 чланова Савјета,
13. МЗ ЉУБОМИР има 5 чланова Савјета,
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14. МЗ МОСКО има 5 чланова Савјета,
15. МЗ ПОДБРЂЕ има 5 чланова Савјета,
16. МЗ ВЕЛИЧАНИ има 5 чланова Савјета,
17. МЗ ПОЉИЦЕ ПОПОВО има 5 чланова Савјета и
18. МЗ ШУМА И ПОВРШ има 5 чланова Савјета.
Члан 14.
Градска управа Града Требиња води Регистар мјесних заједница основаних на
својој територији.
Члан 15.
(1) Административно техничке послове за потребе органа мјесне заједнице обавља
Градска управа града Требиња – секретар мјесне заједнице.
(2) Административни радник градске управе града Требиња врши координацију
рада између савјета мјесних заједница и органа града – координатор рада мјесне заједнице.
(3) Координација се састоји у праћењу стања у мјесним заједницама, пружања
стручне и друге помоћи у раду, прикупљању информација из мјесних заједница у циљу
израде извјештаја и анализа за потребе органа Града.
Члан 16.
(1) Савјет мјесне заједнице има предсједника и одређени број чланова у складу са
чланом 13 ове одлуке.
(2) Предсједника савјета мјесне заједнице бирају чланови савјета надполовичном
већином гласова од укупног броја чланова савјета.
Члан 17.
У оквиру својих права и дужности савјет мјесне заједнице:
• бира из својих редова предсједника савјета мјесне заједнице,
• предлаже предузимања мјера код надлежних институција у циљу пружања помоћи
лицима у стању социјалне потребе,
• иницира предузимања мјера за очување и заштиту културних добара,
• иницира предузимање мјера за заштиту и унапређење животне средине и заштиту
здравља,
• предлаже предузимање мјера заштите добара од општег интереса,
• указује на потребу предузимања мјера за очување јавног реда и мира,
• иницира мјере за превенцију, ублажавање
и отклањање посљедица од
елементарних непогода,
• образује комисије, одборе и друга радна тијела ради задовољавања заједничких
потреба грађана,
• стара се о извршењу својих одлука и одлука које грађани донесу личним
изјашњавањем на збору грађана,
• подноси годишњи извјештај о раду збору грађана,
• даје приједлог за утврђивање листе приоритета изградње објеката комуналне
инфраструктуре на подручју мјесне заједнице,
• разматра иницијативе грађана за сазивање збора грађана и сазива збор грађана,
• прикупља и доставља органима Града, јавним предузећима и установама примједбе
и притужбе на њихов рад, као и иницијативе и приједлоге грађана за рјешавање
питања од њиховог заједничког интереса,
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•
•

даје мишљење у вези продаје градске имовине са подручја мјесне заједнице,
даје приједлог за утврђивање листе приоритета за самозапослење, помоћ у кући на
подручју мјесне заједнице,
• сарадњом са удружењима грађана о питањима која су од интереса за грађане мјесне
заједнице,
• сарађује са одговарајућим радним тијелима Скупштине града и
• обавља и друге послове за које их овласти
закон, Скупштина града и
Градоначелник.
Члан 18.
Члан савјета мјесне заједнице има права и дужности:
• присуствовати сједницама савјета,
• предлагати разматрање појединих питања из дјелокруга рада савјета,
• расправљати и изјашњавати се о свим питањима која су на дневном реду савјета,
• обављати послове које му у оквиру свог дјелокруга рада повјери савјет мјесне
заједнице.
Члан 19.
Предсједник савјета мјесне заједнице руководи радом савјета и збором грађана,
сазива и предсједава радом савјета мјесне заједнице и збора грађана, потписује одлуке које
донесе савјет мјесне заједнице и збор грађана, обавља друге послове за које га овласти
савјет мјесне заједнице а које нису у супротности са законом, Статутом Града и овом
Одлуком.
Члан 20.
Предсједник савјета мјесне заједнице дужан је сазвати збор грађана на писмени
захтјев најмање 50 бирача.
Члан 21.
(1) Савјет мјесне заједнице засједа по потреби и одлучује на сједницама.
(2) Савјет може пуноважно одлучивати ако је на сједници присутно већина од
укупног броја чланова савјета.
(3) Савјет доноси одлуке већином гласова присутних чланова савјета.
Члан 22.
(1) Обавјештење о сазивању сједнице савјета са дневним редом, временом и
мјестом одржавања доставља се члановима савјета најкасније три дана прије одржавања
сједнице.
(2) На сједницама савјета води се записник који треба да садржи: дан и вријеме
одржаног састанка, присутне чланове савјета и друга присутна лица, дневни ред сједнице
Савјета и донесене одлуке.
(3) Записник са сједнице савјета потписује предсједник савјета и записничар.
Члан 23.
(1) Надзор над радом савјета врши организациона јединица градске управе која
обавља послове опште управе и Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са општинама
и градовима.
(2) У вршењу надзора из става 1. овог члана, надлежни органи имају овлашћења и
обављају послове утврђене Пословником Скупштине Града, а нарочито да разматрају
извјештаје и информације о раду савјета, указује на проблеме и начине рјешавања
одређених питања која се појављују у раду савјета, подноси извјештаје и предлаже
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Скупштини Града предузимање одговарајућих мјера, у складу са законом, Статутом и
овом Одлуком.
Члан 24.
За свој рад савјет мјесне заједнице одговоран је збору грађана.
Члан 25.
Мандат чланова савјета престаје:
• смрћу,
• на лични захтјев,
• истеком периода на који је изабран,
• одјавом пребивалиша са подручја мјесне заједнице,
• ако је правоснажном одлуком лишен пословне способности
• разрјешењем,
• упућивањем на издржавање казне затвора дуже од 6 мјесеци,
Члан 26.
Предсједник, односно члан савјета може бити разријешен дужности и прије истека
мандата, ако дуже од годину дана не учествује у раду савјета, због одсутности или теже
болести, ако правоснажном пресудом буде осуђен на казну затвора за кривично дјело или
због злоупотребе приликом обављања посла.
Члан 27.
(1) Ако предсједнику или члану савјета престане мандат прије истека времена на
који је изабран, члан савјета постаје сљедећи кандидат са предложене листе кандидата који
је добио највећи број гласова приликом избора чланова савјета.
(2) Hовог предсједника савјета бирају чланови савјета по утврђеном поступку из
члана 16. став (2) ове Одлуке.
IV Избори за савјет миесне заједнице
Члан 28.
(1) Чланове савјета бирају бирачи уписани у бирачки списак који на дан
расписивања избора имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице.
(2) Чланови савјета бирају се тајним гласањем.
Члан 29.
(1) Скупштина града расписује изборе за избор чланова савјета мјесне заједнице.
Орган за спровођење избора за савјет је Градска изборна комисија и бирачки одбори.
(2) Избори за савјет одржавају се најкасније 90 дана од конституисања Скупштине
града Требиња.
(3) Под конституисањем се подразумијева избор предсједника скупштине града.
Члан 30.
Скупштина Града Требиња расписује изборе за избор чланова савјета и
обезбјеђује финансијска средства за провођење тих избора.
Члан 31.
(1) Скупштина Града Требиња одлуку о расписивању избора за избор чланова
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савјета доноси најкасније 30 дана прије датума одређеног за одржавање избора.
(2) Скупштина својом одлуком о расписивању избора за чланове савјета утврђује
датум одржавања избора и вријеме трајања гласања за сваку мјесну заједницу.
Члан 32.
Скупштина обавјештава грађане о датуму одржавања и времену трајања избора за
чланове савјета на огласној табли градске управе и мјесне заједнице, интернет страници
Града Требиња и на други уобичајени начин.

•
•

Члан 33.
Органи за провођење избора за чланове савјета су:
Градска изборна комисија (у даљем тексту: Комисија) и
Бирачки одбори.

Члан 34.
Комисија обавља сљедеће послове:
• проводи и надгледа изборе за чланове савјета,
• обезбјеђује да све листе кандидата за чланове савјета буду састављене у складу са
упутством и достављене Комисији на одобрење,
• одређује бирачка мјеста на подручју мјесне заједнице за гласање за избор чланова
савјета,
• именује и обучава чланове бирачког одбора који ће спроводити изборе за савјет,
• брине о безбједности и достављању изборног материјала бирачким одборима,
• одговорна је за уређење бирачког мјеста и за друге техничке припреме за изборе,
• одговорна је за правилно бројање гласачких листића на бирачком мјесту,
• врши овјеру кандидатске листе за учествовање на изборима,
• утврђује редослијед кандидата на гласачком листићу и израђује гласачки листић и
• врши друге послове поребне за провођење избора.
Члан 35.
Избори за чланове савјета проводе се у складу са одредбама Изборног закона
Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05 и
24/12), Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр 97/16),
Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини ("Службени гласник Босне и
Херцеговине", број 32/10 – Пречишћен текст), Статута Града Требиња („Службени гласник
Града Требиња бр. 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и Упутства Републичке изборне комисије
(„Службени гласник Републике Српске “ бр. 122/12 и 31/13) и ове одлуке.
Члан 36.
Бирачки одбор за спровођење избора за савјет чине предсједник и два члана, који
имају замјенике, а чији састав у правилу одражава равноправну полну заступљеност.
Члан 37.
(1) Чланови бирачког одбора дужни су обезбиједити тајност гласања и дати упуте
бирачу о начину гласања за чланове савјета.
(2) Чланови бирачког одбора не смију утицати на одлуку бирача.
(3) Чланови бирачког одбора имају право на накнаду за свој рад.
Члан 38.
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(1) Бирачки одбор утврђује идентитет бирача, означава његово име и презиме на
изводу из бирачког списка на који се бирач потписује и издаје му одговарајући гласачки
листић.
(2) Идентитет бирача утврђује се на основу једног од докумената издатих од стране
компетентних органа власти у БиХ: личне карте, пасоша или возачке дозволе.
Члан 39.
Предложени кандидат мора да испуњава сљедеће услове:
• да на дан расписивања избора има пребивалиште на подручју мјесне заједнице за
чији се савјет кандидује,
• да је уписан у бирачки списак.
Члан 40.
(1) Предлагање кандидата за савјет мјесне заједнице врши се у просторијама мјесне
заједнице.
(2) Један грађанин може својим потписом предложити или подржати само једног
кандидата за члана савјета мјесне заједнице.
Члан 41.
(1) Кандидате за члана савјета мјесне заједнице предлаже најмање 10 грађана који
имају пребивалиште на подручју мјесних заједница: Моско, Љубомир, Подбрђе, Величани,
Пољице Попово, Шума и Површ и Зубци.
(2) Кандидате за члана савјета мјесне заједнице предлаже најмање 20 грађана који
имају пребивалиште на подручју мјесних заједница: Петрово Поље, Ластва и Придворци.
(3) Кандидате за члана савјета мјесне заједнице предлаже најмање 40 грађана који
имају пребивалиште на подручју мјесних заједница: Центар, Хрупјела, Доње Полице,
Горње Полице, Тина, Ложиона и Засад.
(4) Кандидате за члана савјета мјесне заједнице предлаже најмање 60 грађана који
имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице Горица.
Члан 42.
У случају да предложени кандидати не испуне услове из члана 41. ове одлуке,
Изборна комисија ће на коначну листу кандидата за чланове савјета мјесне заједнице
уврстити кандидате који су подржани од стране највећег броја грађана у својој мјесној
заједници.
Члан 43.
(1) Гласачки листић припрема и овјерава Комисија.
(2) Гласачки листић садржи: назив јединице локалне самоуправе и мјесне заједнице
за које се проводе избори за чланове савјета, датум избора, име и презиме кандидата,
упутство о начину правилног испуњавања гласачког листића и отисак печата Скупштине
града Требиња.
(3) На гласачком листићу потребно је да буду најмање два a највише четири
кандидата која су добила подрршку највећег броја грађана из сваког сектора.
(4) Редослијед кандидата за чланове савјета на гласачком листићу утврђује се по
азбучном реду презимена кандидата.
Члан 44.
Комисија утврђује изборне резултате за сваког кандидата на основу освојених
гласова за сваку мјесну заједницу посебно и јавно објављује резултате избора за све мјесне
заједнице појединачно.
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Члан 45.
Комисија резултате објављује у „Службеном гласнику“ јединице локалне
самоуправе, на огласној табли градске управе и мјесне заједнице, интернет страници
јединице локалне самоуправе и на други уобичајени начин.
Члан 46.
Кандидати за чланове савјета могу у писаној форми изјавити приговор Комисији
због неправилности у спровођењу избора за чланове савјета.
Члан 47.
(1) Приговор се подноси у року од 24 часа од учињене неправилности.
(2) Комисија одлучује о приговору у року од 48 часова од подношења приговора и
одлуку доставља подносиоцу приговора. Одлука Комисије је коначна.
Члан 48.
(1) Да би избори били пуноважни, Статутом града Требиња утврђен је потребан
број грађана изашлих на изборе и то:
• у мјесној заједници која има до 1000 бирача уписаних у бирачки списак
пребивалиштем на подручју мјесне заједнице, најмање 30 бирача,
• у мјесној заједници која има од 1000 до 3000 бирача уписаних у бирачки списак
пребивалиштем на подручју мјесне заједнице, најмање 50 бирача,
• у мјесној заједници која има од 3000 до 5000 бирача уписаних у бирачки списак
пребивалиштем на подручју мјесне заједнице, најмање 75 бирача и
• у мјесној заједници која има преко 5000 бирача уписаних у бирачки списак
пребивалиштем на подручју мјесне заједнице, најмање 100 бирача.

са
са
са
са

(2) Уколико на изборе за савјет мјесне заједнице није изашао потребан број
грађана, избори за савјет у тој мјесној заједници поновиће се у року од 15 дана.
(3) Поновни избори проводе се на основу кандидатских листа и извода из бирачког
списка који су коришћени на избору савјета којем није присуствовао потребан број
грађана.
(4) Одлуку о понављању избора доноси градска, односно општинска изборна
комисија (у даљем тексту: Комисија).
Члан 49.
За члана савјета изабрани су кандидати који у сектору за који су кандидовани
добију највећи број гласова.
Члан 50.
Комисија у року од седам дана од дана потврђивања резултата избора издаје
увјерења изабраним члановима савјета и заказује конститутивну сједницу савјета.
Члан 51.
Сваки од чланова Савјета има право предлагања предсједника савјета.
Члан 52.
(1) Предсједника савјета мјесне заједнице бирају чланови савјета мјесне заједнице
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натполовичном већином гласова укупног броја чланова савјета на првој конститутивној
сједници савјета.
(2) Мандат чланова савјета траје 4 године.
Члан 53.
Савјет је конституисан избором предсједника савјета.
V Распуштање савјета мјесне заједнице, именовање и рад привременог органа
Члан 54.
(1) Скупштина Града Требиња може, на приједлог Градоначелника, распусти савјет
мјесне заједнице из једног од следећих разлога:
1. ако се савјет не конституише и не изабере предсједника у року од три мјесеца од
дана потврде резултата избора од сране Градске изборне комисије,
2. ако не одржи сједницу савјета дуже од шест мјесеци,
(2) Одлука о распуштању савјета садржи разлоге за распуштање.
(3) Одлука о распуштању савјета објављује се у „Службеном гласнику Града
Требиња“
Члан 55.
(1) У случају распуштања савјета мјесне заједнице Градоначелник именује
привремени савјет мјесне заједнице.
(2) Градоначелник именује привремени савјет у року од осам дана од дана
ступања на снагу одлуке о распуштању савјета.
(3) Привремени савјет има три члана од којих је један предсједник савјета.
(4) Привремени савјет одлуке доноси већимном гласова.
Члан 56.
(1) Пријевремени избори за савјет мјесне заједнице спроводе се у року од 90 дана од
дана распуштања савјета мјесне заједнице.
(2) Пријевремени ибори се неће спроводити ако је до истека мандата члановима
савјета остало мање од годину дана.
(3) Мандат члановима савјета изанраним на пријевременим изборима из члана 55.
траје до истека мандата члановима изабраним на редовним изборима.
VI Oстали облици и начини учешћа грађана у локалној самоуправи
Члан 57.
Грађани у мјесној заједници непосредно учешће у локалној самоуправи, остварују
непосредним изјашњавањем на референдуму, на зборовима грађана и посредно путем
изабраних представника у савјет мјесне заједнице.
Референдум
Члан 58.
Грађани одлучују путем референдума, на начин и по поступку који је прописан
Законом и Статутом Града.

22

Збор грађана
Члан 59 .
Збор грађана мјесне заједнице сачињавају грађани са подручја мјесне заједнице који
имају бирачко право и прибивалиште на територији мјесне заједнице.
Члан 60.
(1) На збору грађана, грађани могу расправљати о свим питањима из дјелокруга
самосталних послова Града, иницирати и предлагати начине рјешавања одређених питања
и доношење аката из дјелокруга Скупштине Града.
(2) Збор грађана се одржава за подручје мјесне заједнице, а изузетно се може
одржати и за подручје више мјесних заједница.

•
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Члан 61.
Грађани на зборовима грађана непосредно:
одлучују о прихватању иницијативе грађана за образовање мјесне заједнице,
промјену подручја или назива мјесне заједнице;
одлучују о подношењу приједлога за расписивање референдума за подручје мјесне
заједнице или њеног дијела, о питањима из надлежности Скупштине Града које се
односе на посебне потребе и интересе грађана;
одлучују о покретању иницијативе за измјене и допуне Статута Града;
одлучују о покретању иницијативе за доношење и измјену прописа и општих аката
из надлежности локалне заједнице;
одлучују о упућивању препорука и приговора на рад органа Града;
одлучују о покретању иницијативе за изградњу и одржавање комуналних објеката и
комуналне инфраструктуре (улице, тргови, локални путеви, сеоски и други
некатегорисани путеви, јавна расвјета, водоводна мрежа, канализациона мрежа,
електро-мрежа, зеленило, гробља);
одлучују о покретању иницијативе о начину обезбјеђења финансијских средстава за
изградњу и одржавање објеката из тачке 7. (лично учешће грађана) као и о начину
кориштења тих објеката;
одлучују о покретању иницијативе за побољшање услова у области здравствене и
социјалне заштите, друштвене бриге о дјеци и омладини;
одлучују о покретању иницијативе за побољшање услова у области културе,
образовања, спорта и физичке културе;
одлучују о покретању иницијатива за побољшање услова у области развоја
привреде, туризма, угоститељства, занатства, трговине, приватног предузетништва
и пољопривреде;
одлучују о покретању иницијативе за побољшање услова у области заштите
природних добара, животне средине и заштите грађана и материјалних добара од
елементарних и других већих непогода;
одлучују о покретању иницијативе и у другим областима за које грађани сматрају
битним;
разматрају годишње извјештаје о раду савјета мјесне заједнице;
разматрају посебна питања и акта која им на разматрање упути Скупштина Града, и
на иста упућују примједбе, приједлоге и сугестије;
разматрају Нацрте Статута Града, Нацрте одлука о буџету, Плану развоја, Нацрту
Урбанистичког и регулационих планова која им Скупштина Града упути на јавну
расправу и на исти упућује примједбе, приједлоге и сугестије;
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•

предлажу једногодишње планове изградње објеката комуналне инфраструктуре за
подручје мјесне заједнице.

Члан 62.
(1) Збор грађана може сазвати Градоначелник, предсједник Скупштине града,
предсједник савјета мјесне заједнице и сваки одборник са подручја мјесне заједнице на
којој има пребивалиште.
(2) Предсједник савјета мјесне заједнице дужан је сазвати збор грађана на писмени
захтјев најмање 50 бирача или 2/3 чланова савјета мјесне заједнице.
Члан 63.
Градоначелник, предсједник Скупштине Града и одборник са подручја мјесне
заједнице на којој има пребивалиште заказују збор грађана и утврђују дневни ред у
сарадњи са предсједником савјета мјесне заједнице.
Члан 64.
(1) Предсједник савјета мјесне заједнице дужан је сазвати збор грађана по захтјеву
50 бирача или 2/3 чланова савјета мјесне заједнице у року од 15 дана од дана подношења
захтјева.
(2) Ако предсједник савјета мјесне заједнице не сазове збор грађана у прописаном
року, збор грађана сазива Градоначелник по поступку прописаном овом одлуком.
Члан 65.
(1) Збор грађана мјесне заједнице одржава се према потреби.
(2) Обавијештење о сазивању збора грађана обавезно садржи:
• назив мјесне заједнице у којој се збор одржава,
• вријеме и мјесто одржавања збора грађана,
• адресу објекта у којој се збор одржава,
• дневни ред збора грађана,
• потпис лица које заказује збор грађана.
.
Члан 66.
(1) У циљу благовременог обавјештавања грађана, обавјештење о сазивању збора
грађана објављује се најмање 7 (седам) дана прије одржавања збора, истицањем на јавним
мјестима на подручју мјесне заједнице, обавјештавањем путем средстава јавног
ифнормисања и на web – страници Града.
(1) Изузетно због значаја разматрања појединих питања на збору грађана, рок из
претходног става може бити и краћи.
Члан 67.
Збору грађана, на позив савјета мјесне заједнице или самоиницијативно, могу
присуствовати и учествовати у раду одборници Скупштине Града и начелници одјељења и
служби Градске управе Града.
Члан 68.
(1) Збором грађана предсједава предсједник савјета.
(2) Изузетно, због значаја разматрања појединих питања на збору грађана, усљед
оправдане спријечености предсједника савјета, збору грађана може предсједавати члан
савјета којег одреди савјет мјесне заједнице.
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Члан 69.
Предсједник савјета отвара збор грађана, руководи његовим радом, утврђује
постојање кворума за рад и стара се о реду на збору грађана.
Члан 70.
(1) Грађани који учествују у раду збора грађана не могу говорити прије него што
затраже и добију ријеч од предсједника савјета.
(2) Грађани могу говорити само о питањима која су на дневном реду збора грађана.
Члан 71.
За вријеме говора грађана није дозвољено ометање, друго понашање које нарушава
ред на збору и кориштење увредљивих израза којим се не поштује достојанство грађана.
Члан 72.
За повреду реда на збору грађана предсједник савјета грађанину може изрећи
опомену, одузети му ријеч и удаљити са збора грађана.
Члан 73.
Збор грађана мјесне заједнице може пуноважно одлучивати ако је на збору
присутно:
• у мјесној заједници која има до 1000 регистрованих бирача, најмање 30 бирача,
• у мјесној заједници која има од 1000-3000 регистрованих бирача, најмање 50
бирача,
• у мјесној заједници која има од 3000 – 10.000 регистрованих бирача, најмање 75
бирача,
• у мјесној заједници која има преко 10.000 регистрованих бирача, најмање 100
бирача.
Одлука се сматра донесеном ако се за исту изјасни већина од укупног броја
присутних бирача на збору грађана, јавним гласањем дизањем руке.
Члан 74.
О раду збора грађана записник води радник Градске управе Града и исти мора
садржавати мјесто и вријеме одржавања збора, број присутних грађана, дневни ред и
донесене одлуке. Записник потписују предсједник савјета и записничар.
Члан 75.
(1) Одлуке донесене на збору грађана достављају се органима Града и
институцијама.
(2) Надлежни органи Града дужни су одлуке са збора грађана размотрити и о свом
ставу односно предузетим мјерама обавијестити збор грађана, посредством
савјета мјесне заједнице, најкасније у року од 60 дана од дана пријема одлуке.
VII Радна тијела савјета
Члан 76.
(1) Савјет може да образује одређена стална или повремена радна тијела: комисије
(комунална, за јавне набавке, за спорт и културу, заштиту животне средине и др), мировна
вијећа и слично, у циљу припреме, разматрања и рјешавања неких питања из надлежности
савјета.
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(2) У Одлуци о образовању радног тијела, савјет ће одредити број, структуру,
надлежност, мандат, подношење извјештаја савјету и друга питања.
Члан 77.
(1) Стална и повремена радна тијела, по правилу имају предсједника и најмање два
члана који могу имати и своје замјенике.
(2) Радна тијела своје одлуке достављају савјету мјесне заједнице на даље
поступање и одлучивање.
VIII Финансирање рада мјесних заједница
Члан 78.
(1) Средства за финансирање рада мјесних заједница одређују се и обезбјеђује
Буџетом Града.
(2) Осим средстава из става 1. овог члана средства за финансирање мјесне заједнице
могу бити:
• средства заинтересованих привредних друштава,
• средства грађана у мјесној заједници остварена личним учешћем (самодопринос и
сл.),
• донације грађана, удружења и међународних организација и из других извора.
Члан 79.
(1) Објектима, основним и другим средствима која за свој рад користе мјесне
заједнице, управља и располаже Град Требиње.
(2) Савјет мјесне заједнице дужан је обезбједити намјенско кориштење објеката и
средстава из става 1. овог члана и са истим да поступа пажњом доброг домаћина.
(3) Објекте које за свој рад користи савјет мјесне заједнице могу се дати за
обављање и других активности грађана мјесне заједнице.
(4) Сагласност за обављање других активности у просторијама мјесне заједнице
даје Градоначелник или друго овлаштено лице.
Члан 80.
(1) Рад збора грађана и савјета мјесне заједнице је јаван и доступан грађанима и
средствима јавног информисања.
(2) Одлуке и закључци збора грађана и савјета мјесне заједнице објављују се на
огласној табли у објекту мјесне заједнице.
IX Прелазне и завршне одредбе
Члан 81.
Саставни дио ове одлуке је карта подручја мјесних заједница са назначеним
сједиштима мјесних заједница и означеним секторима са припадајућим улицама унутар
мјесних заједница .
Члан 82.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о оснивању,
организацији и финансирању мјесних заједница у општини Требиње („Службени гласник
општине Требиње“ бр.3/06 и 5/10).

26

Члан 83.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
гласнику Града Требиња“.
Број:09Датум:

у „Службеном

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Драгослав Бањак с.р.
О б р а з л о ж е њ е:

Скупштина Града Требиња је на сједници одржаној дана 22.12.2016 године усвојила
Нацрт Одлуке о мјесним заједницама на подручју Града Требиња и донијела Закључак о
стављању нацрта Одлуке на јавну расправу која ће се одржати од 10-25.01.2017. године.
Градоначелник Града Требиња је рјешењем именовао чланове Тима за провођење
јавне расправе о нацрту Одлуке.
Јавне расправе одржане су:
1.дана 11.01.2017. године у 18 часова (сриједа) у просторијама МЗ Петрово Поље.
2.дана 12.01.2017. године у 18 часова (четвртак) у просторијама МЗ Полице,
3.дана 17.01.2017. године у 18 часова (уторак) у просторијама МЗ Горица,
4.дана 23.01.2017. године у 18 часова (понедјељак) у просторијама Градске управе
Града Требиња, ул. Вука Караџића бр. 2.
Извјештај о проведеној расправи налази се у прилогу.
Овом одлуком регулише се поступак избора савјета мјесне заједнице, начин рада
савјета мјесних заједница и збора грађана, начин финансирања као и друга питања од
значаја за рад мјесних заједница на подручју града.
Одлуком је омогућено савјетима мјесне заједнице да формирају и стручна радна
тијела, односно стручне комисије које могу помоћи савјетима мјесних заједница у
стручном и свеобухватном сагледавању проблема у мјесној заједници и предлагању
њиховог рјешавања.
Град Требиње има 18 мјесних заједница које су овом одлуком подјељене на секторе.
Избори за савјет мјесних заједница ће се организовати тако да сваки сектор има свог
представника у савјету мјесне заједнице. На овај начин ће се проблеми у мјесној заједници
сагледавати много реалније јер ће у рад савјета бити равномјерно укључени сви
становници мјесне заједнице, преко својих представника, односно чланова савјета мјесне
заједнице. Број сектора у појединим мјесним заједницама зависи од разуђености простора
и броја становника које има поједина мјесна заједница. Одлуком је отклоњена и могућност
блокаде рада савјета мјесних заједница, распуштањем неактивних савјета.
С обзиром на значај проблематике коју ова одлука обухвата предлажемо
Скупштини да Одлуку усвоји. Усвајањем одлуке ће се ући у процедуру провођења избора
за савјете мјесних заједница, јер је мандат досадашњим члановима савјета давно истекао.
Одлуку припремило
Одјељење за општу управу
Одјељење за просторно уређење

Предлагач
Градоначелник

