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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-139-5/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.05.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 36. став 2. тачка 1. и
члана 121. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 22.05.2014.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Статута Града Требиња
Члан 1.
У члану 15. став 1. тачка 8. ријечи „Административну
службу“ замјењује се ријечима: „Градску управу“, као
и у цијелом тексту Статута – у одговарајућем падежу.
Члан 2.
Послије члана 28. додаје се нови члан 28.а који гласи:
„Члан 28.а
Град у оквиру својих надлежности обезбјеђује
остваривање, заштиту и унапређивање људских права
и слобода грађана и индивидуалних и колективних
права националних мањина у складу са законом.
Град подстиче активности и пружа помоћ
удружењима грађана чија дјелатност је од интереса за
Град.
Град у оквиру својих надлежности обезбјеђује,
подстиче и унапређује равноправност полова и
остваривање једнаких могућности“.
Члан 3.
У члану 36. став 2. тачка 18. послије ријечи „секретара Скупштине Града“ додаје се запета и ријечи
„начелнике одјељења или служби“.
Послије тачке 20) додаје се тачка 21) која гласи:
21) оснива Одбор за жалбе и разматра извјештај о
раду Одбора
Тачка 25) мијења се и гласи:
25) Разматра извјештај Градоначелника о раду у
органима предузећа која обављају комуналне
дјелатности.
Досадашње тачке 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28),
29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), постају тачке 22),
23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34),
35), 36), 37).
Члан 4.
Послије члана 37. додаје се нови члан 37.а који гласи:
„37.а
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Лице које је запослено у Градској управи не може
бити одборник у Скупштини Града. Одборник своју
дужност врши у складу са законом, Статутом Града,
Пословником о раду и Етичким кодексом Скупштине
Града.
Одборник за вршење одборничке дужности има право
на одборничку накнаду (одборнички додатак).
Одборничка накнада утврђује се у висини до 65%
просјечне нето плате исплаћене у градској управи за
претходну годину, не укључујући плате функционера.
Одлуком Скупштине Града утврђује се висина
одборничке накнаде, као и случајеви у којима
одборнику не припада право на одборничку накнаду“.
Члан 5.
У члану 44. иза ријечи „30 дана“, брише се остали
текст, и додају ријечи: „од дана објављивања извјештаја надлежног органа за спровођење избора“.
Члан 6.
Члан 45. Статута мијења се и гласи:
„(1) Конститутивну сједницу Скупштине – сазива
предсједник Скупштине Града из претходног сазива,
најкасније у року од 30 дана – од дана објављивања
извјештаја надлежног органа за спровођење избора.
(2) Ако је спријечен предсједник, односно потпредсједник Скупштине Града – из претходног сазива,
прву сједницу ће сазвати најстарији одборник из претходног сазива.
(3) Ако конститутивну сједницу Скупштине Града не
сазову овлашћена лица из ст. 1 и 2. овог члана,
сједницу ће сазвати 1/2 одборника новог сазива.
(4) Конститутивној сједници Скупштине Града – до
избора предсједника, предсједава најстарији одборник
новог сазива, коме у раду помажу два најмлађа
одборника новог сазива, који су чланови радног
предсједништва – из реда политичких странака које
имају највећи број одборника у Скупштини Града.
(5) До избора предсједника Скупштине Града,
предсједавајући конститутивне сједнице има сва
права и дужности предсједника Скупштине – у
погледу сазивања и предсједавања сједницом.
(6) Радно предсједништво обавља консултације са
представницима политичких странака чији су
одборници изабрани у Скупштини Града и предлаже
састав Комисије за верификацију мандата и Комисије
за избор и именовање.
(7) Остала питања везана за конститутивну сједницу
Скупштине Града, биће регулисана Пословником
Скупштине Града.“
Члан 7.
У члану 48. Статута додаје се нови став 2 који гласи:
„Скупштина Града оснива Одбор за жалбе у складу са
Законом.“
а досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 8.
Члан 49. мијења се и гласи:
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„Скупштина Града именује секретара Скупштине
Града на мандат док траје мандат сазива Скупштине
која га је именовала, након спроведеног јавног
конкурса у складу са законом.
Секретар Скупштине Града може бити разрјешен
дужности прије истека мандата у случајевима
утврђеним законом и овим Статутом, ако не врши
послове у складу са законом и актима Скупштине
Града, а на приједлог предсједника Скупштине Града
или надлежног скупштинског радног тијела.
У случају престанка мандата секретара, Скупштина
Града именује вршиоца дужности секретара у складу
са законом.“
Члан 9.
У члану 50. став 1. и став 2. мијењају се и гласе:
„Секретар Скупштине Града обавља послове утврђене
законом, овим Статутом, Пословником Скупштине и
другим актима Скупштине Града.
Секретар Скупштине врши дужност по истеку мандата Скупштине Града, до именовања вршиоца
дужности секретара новог сазива Скупштине.“
Члан 10.
Члан 57. мијења се и гласи:
„(1) У случају престанка мандата Градоначелника,
прије истека времена на које је изабран – у складу са
изборним прописима, замјеник Градоначелника
обавља дужност Градоначелника, до избора новог
Градоначелника.
(2) Уколико замјеник Градоначелника – из било којег
разлога, буде спријечен да обавља дужност Градоначелника, Скупштина Града ће изабрати вршиоца
дужности замјеника Градоначелника, до избора
Градоначелника.“
Члан 11.
У члану 96. иза става 1. додају се ставови 2. и 3. који
гласе:
„(2) Мјесна заједница формира се за дио насељеног
мјеста, односно за подручје једног или више међусобно повезаних насељених мјеста.
(3) Иницијативу за оснивање мјесне заједнице могу
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. Иницијатива може обухватити и промјену
подручја или назива постојеће мјесне заједнице.“
Досадашњи ставови 2, 3. и 4. постају ставови 4, 5. и 6.
Члан 12.
У члану 97. став 1. мијења се и гласи:
„(1) У мјесној заједници своје потребе и интересе
грађани задовољавају и остварују:
а) покретањем иницијатива и учешћем у јавној
расправи приликом припреме и доношења про-
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сторних и урбанистичких планова Града за подручје
мјесне заједнице,
б) покретањем иницијатива, давањем мишљења и
учешћем у изградњи комуналних објеката и објеката у
општој употреби,
в) покретањем иницијативе и учешћем у јавним
расправама о активностима које су у вези са развојем
привреде и друштвених дјелатности,
г) прикупљањем и достављањем органима Града,
јавним предузећима и установама представке и
притужбе на њихов рад, као и иницијативе и
приједлоге грађана за рјешавање питања од њиховог
заједничког интереса,
д) учешћем у обезбјеђивању просторних, финансијских и организационих услова за спорт и рекреацију,
ђ) организовањем разних облика хуманитарне помоћи
на свом подручју,
е) заштитом од елементарних непогода и организовањем, отклањањем или ублажавањем посљедица од
елементарних непогода,
ж) сарадњом са удружењима грађана о питањима које
су од интереса за грађане мјесне заједнице и
з) обављањем других послова, у складу са законом,
овим Статутом и актима Скупштине Града.“
Члан 98. брише се.

Члан 13.

Члан 14.
Члан 100. мијења се и гласи:
„Члан 100.
(1) Скупштина Града, у поступку разматрања иницијативе за оснивање мјесне заједнице, промјену
њеног подручја или назива, може одлучити да се о
иницијативи обави јавна расправа на збору
грађана.
(2) У случају из става 1. овог члана, збор грађана
сазива овлашћено лице, у складу са законом и
одлуком Скупштине Града.“
Члан 15.
Послије члана 103. додаје се члан 103.а који гласи:
„(1) Надзор над радом Савјета врши Комисија за
мјесне заједнице и сарадњу са општинама и
градовима Скупштине Града надлежна за мјесне
заједнице.
(2) У вршењу надзора из става 1. овог члана, надлежна Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са
општинама и градовима има овлашћења и
обавља послове утврђене Пословником Скупштине Града, а нарочито да разматра извјештаје
и информације о раду Савјета, указује на
проблеме и начине рјешавања одређених питања
која се појављују у раду Савјета, подноси
извјештаје и предлаже Скупштини Града предузимање одговарајућих мјера, у складу са законом, овим Статутом и Пословником Скупштине
Града.“
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Члан 16.
У члану 110. став 2. тачка 3. мијења се и гласи:
- „донације, поклони и други законити извори“.
Послије тачке 3. додаје се тачка 4. која гласи:
- „лично учешће грађана мјесне заједнице“.
Члан 17.
Органи Града ускладиће општа акта са одредбама ове
одлуке у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-140/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.05.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 47. Закона о уређењу простора и
грађења („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13), члана 36. и 72. Статута Града Требиња
(„Службени гласник Града Требиња“, број 2/13),
Скупштина Града Требиња на сједници одржаној дана
22.05.2014. године, донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању нацрта измјене дијела Регулационог
Плана „Засад поље“
Члан 1.
Утврђује се Нацрт измјене дијела Регулационог
Плана „Засад поље“ (у даљем тексту План).
Члан 2.
Одлука се састоји од текстуалног и графичког дијела ,
који је њен саставни дио.
Члан 3.
Нацрт Плана се ставља на јавни увид од 30.05. до
01.07.2014.године.
Члан 4.
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.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-141/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.05.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
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На основу члана 43. Закона о уређењу простора и
грађења („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13) и члана 72. Статута Града Требиња („Службени
гласник Града Требиња“, број 2/13), Скупштина Града
Требиња на сједници одржаној дана 22.05.2014.
године, донијела је
О Д Л У К У
о именовању Савјета за праћење израде
измјене дијела Регулационог Плана Засад поље
Члан 1.
У Савјет за праћење израде измјене дијела Регулационог плана „Засад поље“ (у даљем тексту Савјет
Плана) именују се:
1. Момчило Ђого, дипл. инг.арх. - Предсједник
Савјета
2. Жељка Ружић, дипл. правник, члан
3. Владимир Самарџић, дипл.инг.грађ, члан
Члан 2.
Савјет Плана прати израду Плана, заузима стручне
ставове према питањима општег, привредног и
просторног развоја подручја за који се План доноси и
заузима стручне ставове у погледу рационалности и
квалитета предложених планских рјешења, усаглашености документа са документима који представљају основу за његову израду као и усаглашеност
документа са одредбама Закона о уређењу простора и
грађења и другим прописима заснованим на закону.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.
Број: 09-013-142/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 22.05.2014. год.
др Слободан Пртило, с.р.
______________________________________________
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05,118/05 и 98/13) и члана 72. Статута Града
Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број
2/13), Скупштина Града Требиња на сједници
одржаној дана 22.05.2014. године, донијела је
О Д Л У К У
о преносу права привременог кориштења на
дијелу некретнине у КО Зубци на Ваздухопловни
савез Републике Српске Аеро клуб Требиње
Члан 1.
Овом Одлуком преноси се право привременог кориштења на Ваздухопловни савез Републике Српске-Аеро
клуб Требиње на дијелу некретнине у КО Зубци,
означеној као:

