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На основу члана 39. став 2. тачка 37. а у вези са чланом 114. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16) и члана 39. став 2. тачка 

40. и 43. а у вези са чланом 117. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града 

Бијељина", број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 21. сједници одржаној дана 29. 

октобра 2018. године, донијела је 

 

 

 

О Д Л У К У  

О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 

 

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

  Овом одлуком уређују се услови за оснивање мјeсних заједница, послови, учешће  

грађана у вршењу послова мјeсне заједнице, начин и поступак избора савјета мјесних 

заједница, финансирање и средства за рад мјесних заједница, обављање административних 

и стручних послова за потребе мјесних заједница, подјела подручја Града на мјесне 

заједнице односно образовање и утврђивање подручја и називи мјесних заједница  као и 

друга питања од значаја за рад мјесних заједница на подручју Града Бијељина. 

 

Члан 2.  

 

 (1) Мјесна заједница је територијална јединица на подручју Града Бијељина (у 

даљем тексту: Град) у којој грађани утврђују и остварују непосредне и заједничке потребе 

и интересе, обављају послове утврђене законом, Статутом Града Бијељина (у даљем 

тексту: Статут Града), овом одлуком и другим актима Скупштине Града и облик је 

непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи. 

 (2) Мјесна заједница нема статус правног лица. 

 

 

 II - ОСНИВАЊЕ, ПОСЛОВИ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

  

Члан 3.  

 

(1) Мјесна заједница се оснива одлуком Скупштине Града, за подручје  на којем 

постоји интерес становника, које представља територијалну и функционалну цјелину, 

засновану на просторним, историјским, привредним и културним разлозима, на којем 

постоји међусобна повезаност грађана и могућност остваривања њихових заједничких 

интереса и потреба. 

(2) Мјесна заједница се може основати за подручје једног или више насељених 

мјеста или за дио подручја насељеног мјеста,  под условима и става 1. овог члана. 
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Члан 4. 

 

 (1) Иницијативу за оснивање мјесне заједнице, промјену њеног подручја и назива 

може покренути најмање 10% бирача који имају пребивалиште на подручју насељеног 

мјеста, односно насељених мјеста за које се предлаже оснивање нове мјесне заједнице или 

најмање 1/3 одборника Скупштине Града или Градоначелник, у складу са Статутом Града  

и актима Скупштине Града. 

(2) Иницијатива за оснивање мјесне заједнице, промјену њеног подручја и назива, у 

складу са законом и Статутом Града, подноси се Скупштини Града. 

(3) 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.  

 (4) У случају из става 3. овог члана, збор грађана сазива овлашћено лице, у складу 

са законом и одлуком Скупштине Града. 

 

Члан 5. 

 

  (1) У мјесној заједници своје потребе и интересе грађани задовољавају и 

остварују: 

        1) покретањем иницијатива и учешћем у јавној расправи приликом припреме и 

доношења просторних и урбанистичких планова Града за подручје мјесне заједнице, 

        2) покретањем иницијатива, давање мишљења и учешћем у изградњи комуналних 

објеката и објеката у општој употреби,  

        3) покретањем иницијативе и учешћем у јавним расправама о активностима које 

су у вези развојем привреде и друштвених  дјелатности, 

        4) прикљупљањем 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, 

       5) учешћем у обезбјеђивању просторних, финансијских и организационих услова 

за спорт и рекреацију 

        6) организовањем разних облика хуманитарне помоћи на свом подручју, 

         7) заштитом од елементарних непогода и организовањем, отклањањем или 

ублажавањем посљедица од елементарних непогода, 

        8) сарадњом са удружењима грађана о питањима која су од интереса за грађане 

мјесне заједнице и  

        9) обављањем других послова, у складу са законом, Статутом Града и актима 

Скупштине Града. 

 (2) Грађани путем Савјета мјесне заједнице (у даљем тексту: Савјет) учествују у 

поступку утврђивања приједлога планова изградње објеката комуналне инфраструктуре на 

подручју мјесне заједнице. 

 (3) Скупштина Града може посебном одлуком повјерити мјесној заједници 

обављање послова из надлежности Града, у складу са законом и Статутом Града. 
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Члан 6. 

 

            (1) Мјесну заједницу представља предсједник Савјета мјесне заједнице. 

 (2) Ради овјере аката  мјесне заједнице, аката савјета мјесне заједнице, записника и 

аката  са збора  грађана мјесне заједнице, текуће коресподенције и других аката мјесне 

заједнице или аката у којима је представљена мјесна заједница, мјесна заједница има печат 

округлог облика, пречника 25 мм у коме је исписан текст: Град  Бијељина, текст назива 

мјесне заједнице, и сједиште мјесне заједнице. 

 (3) Градска управа Града Бијељина (у даљем тексту: Градска управа) обезбеђује 

израду и успоставља евиденцију о печатима и лицима одговорним за употребу печата 

мјесне заједнице. 

 

Члан 7.  

 

(1) Администартивне и стручне послове за потребе мјесних заједница, упис и 

вођење регистра мјесних заједница обавља Градска управа. 

(2) Регистар мјесних заједница води Градска управа у складу са правилником који 

доноси министар управе и локалне самоуправе. 

(3) Успостављање евиденције о печатима и лицима одговорним за употребу печата 

мјесне заједнице уређује Градоначелник, у складу са Статутом Града и овом одлуком. 

 

III - САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 8. 

 

(1) Орган мјесне заједнице је Савјет који има најмање 5, а највише 11 чланова. 

(2) Савјет има предсједника којег бирају чланови Савјета, натполовичном већином 

гласова од укупног броја чланова. 

(3) Мандат Савјета траје четири године. 

(4) Предсједник и чланови Савјета могу за свој рад примати накнаду, у складу са 

посебном одлуком Скупштине Града. 

 

Члан 9. 

 

(1) Предсједник Савјета представља Савјет, сазива и предсједава сједницама 

Савјета, потписује и стара се о извршењу аката Савјета и обавља друге послове у складу 

са законом, Статутом Града, овом одлуком и актима Савјета. 

(2) Организација и начин рада Савјета, сазивање и одржавање сједница, јавност 

рада и друга питања од значаја за рад, уређују се пословником који доноси Савјет. 

(3) Савјет одлучује већином гласова присутних сједници, ако сједници присуствује 

већина од укупног броја чланова Савјета. 
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Члан 10. 

 

Број чланова Савјета за сваку мјесну заједницу утврђује Скупштина Града 

посебном одлуком, у складу са Статутом Града. 

 

Члан 11.  

 

(1) Савјет обавља сљедеће послове: 

 1) стара се о извршењу одлука које грађани донесу на збору грађана, 

 2) предлаже план развоја мјесне заједнице, у складу са плановима развоја Града, 

 3) доноси  програм мјера и активности за реализацију планова и програма развоја 

мјесне заједнице, 

 4) сарађује и учествује у активностима других субјеката који дјелују на подручју 

мјесне заједнице,  

5)  управља средствима којима располаже мјесна заједница и утврђује приоритете 

коришћења средстава добијених по основу донација и поклона, 

 6)  покреће иницијативе  за изградњу и одржавање комуналних објеката и 

комуналне инфраструктуре и начина обезбјеђења средстава, унапређење заштите животне 

средине, уређивање насеља, побољшање услова за образовање и васпитање, културу, 

социјалну и  здравствену заштиту становништва,  развој туризма, спорта и рекреације и у 

другим областима од заједничког интереса мјесног становништва, 

 7) утврђује листу приоритета за изградњу комуналних објеката и комуналне 

инфраструктуре, на основу одлука збора грађана, 

 8) одлучује о коришћењу објеката који су додијељени на коришћење  мјесној 

заједници, у складу са одлукама Скупштине Града, 

 9) подноси збору грађана извјештај о свом раду и раду мјесне заједнице, и 

10) доноси пословник о свом раду, 

11) доноси етички кодекс понашања предсједника и чланова Савјета, 

12) друге послове утврђене законом, Статутом Града, овом одлуком и другим 

актима органа Града. 

 (2) На захтјев надлежних органа, грађана или правних лица, Савјет може издавати 

акте о потврди чињеница у мјесној заједници о којима се не води службена евиденција, 

ако су те чињенице познате Савјету, а потврда тих чињеница је потребна ради 

остваривања права или обавеза грађана и правних лица. 

 (3) Програм мјера и план активности односно план рада мјесне заједнице усваја 

Савјет у складу са методологијом коју посебним упутством прописује Градоначелник. 

 

Члан 12. 

 

 (1) Изборе за савјете мјесних заједница расписује Скупштина Града, у складу са 

изборним прописима и Статутом Града. 

(2) Савјет бирају бирачи уписани у бирачки списак, на зборовима грађана, који 

имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице, непосредно, тајним гласањем и у 

складу са изборним прописима, Статутом Града и одлукама Скупштине Града. 
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           (3) За чланове савјета изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова 

бирача који су гласали на збору грађана, ако изборним прописима није другачије 

предвиђено. 

 

Члан 13. 

 

(1) Новоизабрани савјет ће се конституисати  у року који одреди орган надлежан за 

провођење избора, у складу са изборним прописима. 

(2) Прву конститутивну сједницу новоизабраног савјета сазива предсједник 

предходног сазива савјета или, ако он не сазове у предвиђеном року, конститутивну 

сједницу новоизабраног савјета ће сазвати новоизабрани члан савјета који је освојио 

највећи број гласова. 

(3) Савјет се конституише избором предсједника савјета, натполовичном већином 

гласова од укупног броја чланова. 

(4) Примопредаја дужности између претходног и новоизабраног Савјета мјесне 

заједнице врши се у складу са упутством које доноси Градоначелник. 

 

Члан 14. 

  

 (1) Мандат предсједника, односно члана Савјета престаје у случајевима и по 

поступку утврђеним изборним прописима, Статутом Града и овом Одлуком. 

(2) Престанак мандата предсједника односнo члана Савјета утврђује надлежни 

градски изборни орган, на основу акта којим је утврђен разлог престанака мандата, ако 

изборним прописима није другачије предвиђено. 

(3) Изузетно од става 2. овог члана, ако је предсједнику Савјета престао мандат 

предсједника на лични захтјев при чему остаје члан Савјета, избор новог предсједника 

Савјета извршиће Савјет, у складу са изборним прописима, Статутом Града и овом 

Одлуком. 

 

Члан 15. 

 

 (1) Ако предсједнику или члану Савјета престане мандат прије истека времена на 

које је изабран, члан Савјета постаје сљедећи кандидат са листе кандидата који је добио 

највећи број гласова приликом избора чланова Савјета, ако изборним прописима није 

другачије предвиђено. 

 (2) Ако је опозван Савјет, Скупштина Града расписује превремене изборе за Савјет, 

ако изборним прописима није другачије предвиђено. 

 

Члан 16. 

 

 (1) Предсједник и чланови Савјета дужни су да своје дужности обављају у складу 

са законом, Статутом Града, овом одлуком, својим пословником и прописима и другим 

актима органа Града. 

 (2) Предсједник и чланови Савјета дужни су да се придржавају етичког кодекса 

понашања који доноси Савјет. 
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 (3) Нацрт пословника савјета мјесне заједнице и нацрт етичког кодекса понашања 

предсједника и чланова Савјета мјесне заједнице, уз сагласност Градоначелника, сачињава 

надлежна организациона јединица за послове мјесних заједнице Градске управе и 

доставља савјетима на разматрање и усвајање. 

 

 IV - ЗБОР ГРАЂАНА У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

Члан 17. 

 

(1) Грађани на збору грађана расправљају и дају приједлоге о питањима из 

надлежности органа Града која су од непосредног значаја и заједничког интереса за 

грађане одређеног подручја Града, односно подручја за које је збор грађана сазван, 

иницирају и предлажу начине рјешавања одређених питања и доношење аката из 

дјелокруга Скупштине Града и одлучују о одређеним питањима, у складу са законом, 

Статутом Града и актима Скупштине Града. 

(2) Збор грађана сазива се за насељено мјесто, цијелу мјесну заједницу или њен дио 

(улица, кварт, насеље, заселак), у складу са одлуком Скупштине Града. 

(3) Ако посебном одлуком није другачије уређено, за пуноважно расправљање и 

одлучивање на збору грађана у мјесној заједници, потребно је да присуствује најмање број 

грађана предвиђен за избор савјета мјесне заједнице, у складу са Статутом Града а одлуке 

се доносе већином гласова присутних на збору. 

 

Члан 18. 

 

 (1) Збор грађана у мјесној заједници организује се у складу са законом, Статутом 

Града, Одлуком о облицима непосредног учешћа грађана у остваривању локалне 

самоуправе у Граду Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 5/14) и овом 

Одлуком. 

 (2) У циљу успјешнијег организовања и вођења збора грађана у мјесној заједници, 

на приједлог организационе јединице Градске управе надлежне за послове мјесних 

заједница, Градоначелник одобрава посебно припремљен приручник који се доставља у 

све мјесне заједнице. 

(3) Приручник из става 2. овог члана, поред информативних и стручних напомена, 

садржи и практична упутства, обрасце и сл. који треба да омогуће успјешно организовање 

и ефикасан рад збора грађана у мјесној заједници. 

 

V - СРЕДСТВА ЗА РАД МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

Члан 19. 

 

           (1) Средства за финансирање рада мјесних заједница обезбјеђују се у буџету Града. 

 (2) Поред средстава става 1. овог члана, средства за финансирање мјесне заједнице 

могу бити:   

 1) средства грађана која се обезбјеђују самодоприносом, у складу са законом, 
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 2) додијељена средства заинтересованих привредних друштава и других 

организација и институција, 

3) донације и поклони, 

4) лично учешће грађана мјесне заједнице и 

5) други законити извори. 

 (3) Савјет предлаже начине коришћења финансијских средстава из става 2. овог 

члана. 

 (4) Евиденције финанијских средстава које користи мјесна заједница обезбјеђује 

Градска управа, у складу са законом и другим прописима. 

 

Члан 20.  

 

Скупштина Града може посебном одлуком повјерити мјесној заједници коришћење 

одређене имовине Града која је потребна за задовољавање заједничких потреба мјесног 

становништва и уредити услове и начин коришћења те имовине, у складу са законом. 

 

VI - САРАДЊА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И НАДЗОР НАД РАДОМ  

       МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

Члан 21.  

 

 (1) Мјесне заједнице сарађују са органима Града у питањима од заједничког 

интереса за мјесно становништво и становништво Града, у складу са законом, Статутом 

Града и актима органа Града. 

 (2) У смислу става 1. овог члана, органи Града, нарочито,  координирају активности 

са мјесним заједницама у циљу реализације планова и програма развоја Града и мјесних 

заједница, разматрају приједлоге и иницијативе из мјесних заједница, информишу грађане 

о својим  активностима, консултују грађане о приоритетима развоја подручја мјесне 

заједнице и пружају стручну, административну и другу помоћ у раду мјесних заједница. 

 (3) На захтјев органа Града, мјесне заједнице су дужне достављати податке и 

информације о свом раду. 

 

Члан 22. 

 

 Мјесне заједнице међусобно сарађују у питањима од заједничког интереса, ради 

усклађивања потреба и интереса мјесног становништва, реализације заједничких односно 

повезаних пројеката изградње комуналних, инфрастрктурних и других објеката и у другим 

питањима од заједничког интереса. 

   

Члан 23.  

 

 (1) Надзор над радом Савјета врши организациона јединица Градске управе која 

обавља послове опште управе, ако није обрзована посебна организациона јединица која се 

бави питањима рада мјесних заједница. 
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 (2) У вршењу надзора, организациона јединица из става 1. овог члана је овлашћена 

да захтијева достављање извјештаја и информација о раду савјета, да указује на проблеме, 

да захтијева рјешавање и предлаже начине рјешавања одређених или спорних питања  

питања која се појављују у раду савјета, да израђује и подноси извјештаје, информације и 

предлоге за предузимање одговарајућих мјера за унапређење рада мјесних заједница и да 

врши друге послове у складу са законом, овим статутом и актима органа Града. 

 

 VII - ПОДЈЕЛА ПОДРУЧЈА ГРАДА НА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Члан 24. 

 

 (1) Подручје Града дијели се на мјесне заједнице, у складу са овом Одлуком. 

 (2) Мјесне заједнице  имају свој назив и подручје утврђено овом Одлуком.  

 

Члан 25.  

 

 У складу са исказаним интересима грађана, на подручју Града образују се сљедеће 

мјесне заједнице: 

 

 1. Мјесна заједница "Центар" која обухвата дио подручја насељеног мјеста 

Бијељина и то: од раскршћа улица Вука Караџића и Николе Тесле иде лијевом страном 

улице Николе Тесле обухватајући обје стране улице Жртава фашистичког терора улази у 

улицу Кнеза Милоша, чијом десном страном иде ка аутобуској станици одакле улази у 

Карађорђеву улицу обухватајући њену лијеву страну, а према Тргу Краља Петра  I 

Карађорђевића обје стране те улице и улази у улицу Војводе Степе. Обухаватајући обје 

њене стране излази на улицу Меше Селемовића, а из те улице враћа се ка центру града 

обухватајући улице 2. Априла и Краља Милутина, затим иде Мајевичком улицом 

обухватајући обје њене стране до раскршћа са улицом Арсенија Чарнојевића одакле 

обухвата само десну страну Мајевичке улице, а затим улази у улицу Кнегиње Милице  и 

иде њеном десном страном па излази на Трг Краља Петра I Карађорђевића који такође 

обухвата. Затим иде улицом Вука Караџића до раскршћа са улицом Николе Тесле гдје је 

почео опис границе ове мјесне заједнице, а обухвата  и улице Атинска, Браће Гаврић, 

Његошева, Патријарха Павла и Трг Генерала Драже Михаиловића које су унутар описаног 

подручја. 

 

 2. Мјесна заједница "Стари Град" која обухвата дио подручја насељеног мјеста 

Бијељина и то: десну страну улице Незнаних Јунака, почевши од моста на каналу 

Дашница у близини Дистрибутивног центра и иде до улице Гаврила Принципа, чијом 

десном страном иде до Трга Краља Петра I Карађорђевића, затим наведеним тргом до 

улице Кнегиње Милице и иде њеном лијевом страном па излази на Мајевичку улицу и 

идући њеном лијевом страном улази у улицу Арсенија Чарнојевића. Обухвата обје стране 

наведене улице и излази на улицу Димитрија Туцовића, па лијевом страном улице 

Димитрија Туцовића излази на улицу Живојина Мишића и иде њеном лијевом страном ка 

Жељезничкој станици односно до моста на каналу Дашница на Жељезникој станици. 

Одатле граница иде узводно каналом све до моста на каналу Дашница одакле је почео 
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опис границе ове мјесне заједнице, а обухвата  и улице Мајора Драгутина Гавриловића, 

Јеврејска, Милоша Обилића, Бошка Бухе, Пребиловачка, Професора Бакајлића, 

Сарајевска, Солунска, Студеничка, Светог Саве, Светозара Марковића, Толстојева, Змај 

Јовина које су унутар описаног подручја. 

 

 3. Мјесна заједница "Дашница" која обухвата дио подручја насељеног мјеста 

Бијељина и то: од моста на каналу „Дашница“ до Жељезничке станице и иде низводно 

каналом обухватајући дио улице Петра Кочића све до границе к.о. Бијељина, Велика 

Обарска и Батковић (Мала Обарска), а затим наставља границом наведених к.о. одакле се 

спушта ка улици Семберских Ратара чијом лијевом страном иде ка Пољопривредној 

школи, обухватајући школске објекте. Улази у улицу Шабачких ђака обухватајући обје 

стране наведене улице и излази на мост на каналу Дашница код Жељезничке станице гдје 

је и почео опис границе ове мјесне заједнице, а обухвата и улице Јанка Веселиновића, Раје 

Баничића, Стевана Синђелића, Таковска, Васка Попе, Зеке Буљубаше које су унутар 

описаног подручја. 

 

 4. Мјесна заједница "Дашница I" која обухвата дио подручја насељеног мјеста 

Бијељина и то: иза моста на каналу Дашница на углу улица Незнаних јунака и Душана 

Баранина, па иде улицом Душана Баранина обухватајући њене обје стране, улази у улицу 

Стјепан Митров Љубише и обухвата обје њене стране, па даље низводно каналом све до 

границе к.о. Бијељина и к.о. Велика Обарска и Бијељина Село, обухватајући све објекте у 

улицама Петра Кочића, Симе Матавуља, Петра Лубарде и Фрушкогорској. Затим се 

граница спушта ка западу и излази на Сремску улицу између предузећа „Столар“ и улицу 

Иве Андрића. Одатле иде улицом Незнаних Јунака  и њеном десном страном долази до 

раскршћа са улицом Душана Баранина гдје се и завршава опис границе ове мјесне 

заједнице, а обухвата и улице 1. Маја, 18. Новембра, Бориса Пастернака, Бранка 

Радичевића, Цара Уроша, Професора Николе Мачкића, Сремска, Стевана Крњића, Гетеова 

које су унутар описаног подручја. 

 

 5. Мјесна заједница "Вељко Лукић" која обухвата дио подручја насељеног мјеста 

Бијељина и то: обје стране улице Иве Андрића одакле иде у правцу сјеверозапада до 

границе к.о. Бијељина и к.о. Бијељина Село, а затим  се том границом спушта ка 

југозападу до улице Светозара Ћоровића чијом десном страном излази на улицу Незнаних 

јунака па идући њеном лијевом страном долази до улице Иве Андрића одакле је и почео 

опис границе ове мјесне заједнице, а обухвата и улице Бањалучка, Церска, Ђакона 

Авакума, Данка Кабиља Букија, Душана Радовића, Јасеновачких Мученика, Јосифа 

Панчића, Косовке Девојке, Лазе Костића, Мачванска, Мајора Милана Тепића, Проте 

Матеје, Стефана Дечанског, Василија Острошког, Владике Николаја које су унутар 

описаног подручја. 

 

 6. Мјесна заједница "15. Мајевичка" која обухвата дио подручја насељеног 

мјеста Бијељина и то: лијеву страну улице Светозара Ћоровића одакле излази на улицу 

Незнаних Јунака и иде њеном лијевом страном ка каналу Дашница,  па улази у улицу 

Кулина Бана  обухватајући обје њене стране, а затим улази у улицу Пантелинску чијом 

десном страном иде до границе к.о. Бијељина и насељених мјеста Пучиле, Хасе и 
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Бријесница и идућим том границом ка сјеверу поново улази у улицу Светозара Ћоровића 

гдје је и почео опис границе ове мјесне заједнице, а обухвата и улице Данила Илића, 

Добровољачка, Јована Рашковића, Јурија Гаргарина, Колубарска, Лукијана Мушицког, 

Марка Миљанова, Метохијска, Ратка Перића, Сутјеска, Танаска Рајића, Теодора 

Софренића, Трифка Грабежа, Угљевичка које су унутар описаног подручја. 

 

 7. Мјесна заједница "Филип Вишњић" која обухвата дио подручја насељеног 

мјеста Бијељина и то: лијеву страну улице Незнаних Јунака почев од моста на каналу 

Дашница у тој улици затим лијеву страну Гаврила Принципа, десном страном улице 

Николе Тесле улази у улицу 27. Марта. Затим иде десном страном улице 27. Марта до 

моста на каналу Дашница у наведеној улици, па низводно каналом све до моста на каналу 

Дашница у улици Незнаних Јунака гдје се и завршава опис границе ове мјесне заједнице, а 

обухавата и улице Браће Суботић, Бранка Ћопића, Данила Киша, Достојевског, Филипа 

Вишњића, Јерменска, Крајишка, Милоша Црњанског, Нушићева, Рударска, Саве 

Ковачевића, Симе Милутиновића Сарајлије, Видовданска, Зорана Радмиловића које су 

унутар описаног подручја. 

 

 8. Мјесна заједница "Богдановић"  која обухвата дио подручја насељеног мјеста 

Бијељина и то: од раскршћа улица 27. Марта и Српске Војске иде лијевом страном улице 

27. Марта до њеног раскршћа са улицом Ћирила и Методија, коју испушта, затим граница 

иде ка југу у улицу Стјепана Томашевића, обухватајући њену десну страну, а затим се 

пружа паралелно са улицом Војводе Петра Бојовића и излази на раскршће ове улице и 

улице Ђуре Даничића. Одакле граница иде у улицу Српске Војске па њеном лијевом 

страном до раскршћа са улицом Потпоручника Смајића, одакле обухвата обје стране 

улице Српске Војске долази до раскршћа ове улице и улице 27. Марта одакле је и започео 

опис границе ове мјесне заједнице, а обухвата и улице Баје Станишића, Цара Душана, 

Ђуре Јакшића, Грачаничка, Ивана Горана Ковачића, Јована Цвијића, Јована 

Кронштанског, Кадињачка, Козарачка, Николе Пашића, Савска које су унутар описаног 

подручја. 

 

 9. Мјесна заједница "Вук Караџић" која обухвата дио подручја насељеног мјеста 

Бијељина и то: од раскршћа улице Српске Војске  и Војводе Петра Бојовића иде десном 

страном улице Српске Војске ка југу све до границе к.о. Бијељина и к.о. Пучиле. Затим 

границом наведених к.о. иде ка западу и улази у улицу Бранка Миљковића, обухватајући 

обје њене стране, па обалом канала Дашнице улази у улицу 27. Марта код моста у 

наведеној улици, затим иде лијевом страном те улице до раскршћа са улицом Ћирила и 

Методија. Од тог раскршћа граница се спушта ка улици Стјепана Томашевића па идући 

њеном лијевом страном улази у улицу Војводе Петра Бојовића и обухватајући обје стране 

долази до раскршћа ове улице и улице Српске Војске на мјесту  одакле је и почео опис 

границе ове мјесне заједнице, а обухвата и улице 8. Марта, Баје Пивљанина, Богдана 

Зимоњића, Ћирила и Методија, Црвеног Крста, Јакова Миловића, Лопарска, Луја Пастера, 

Милована Глишића, Младе Босне, Старине Новака, Стефана Немање, Васе Пелагића, 

Владике Гаврила које су унутар описаног подручја.  
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 10. Мјесна заједница "Галац" која обухвата дио подручја насељеног мјеста 

Бијељина и то: од раскршћа улица Жртава фашистичког терора и Галац иде ка 

Милешевској улици и обухвата обје њене стране, па се иза градског стадиона граница 

спушта ка југоистоку, обухватајући улице Хајдук Станкова и Краља Твртка све до границе 

између к.о. Бијељина и к.о. Голо Брдо и Патковача затим границом између наведених к.о. 

иде југозападу до улице Српске Војске и иде њеном десном страном па улази у улицу 

Потпоручника Смајића и обухватајући обје стране излази на улицу Галац. Граница затим 

обухвата обје стране улица Галац и долази до раскршћа ове улице и улице Жртава 

фашистичког терора гдје се и завршава опис границе ове мјесне заједнице, а обухвата и 

улице 24. Септембар, Балканска, Богдана Жерајића, Дринска, Јована Скерлића, Лозничка, 

Николе Спасојевића, Соколска, Светозара Милетића које су унутар описаног подручја. 

 

 11. Мјесна заједница "Соколски дом" која обухвата дио подручја насељеног 

мјеста Бијељина и то: од раскршћа улица Жртава фашистичког терора и Кнеза Милоша 

обухвата лијеву страну улице Кнеза Милоша, па улази у улицу Софке Николић, па 

обухватајући обје њене стране граница се иза градског стадиона спушта ка југоистоку 

наслањајући се на границу Мјесне заједнице „Галац“ све до границе између к.о.Бијељина 

и к.о. Голо Брдо, затим граница иде ка сјевероистоку између наведених к.о. Попови и 

Амајлије, потом граница иде улицом Кнез Иве од Семберије према западу, улази у 

Карађорђеву улицу и њеном десном страном улази у улицу Кнеза Милоша, одакле 

обухватајући десну страну долази до раскршћа ове улице и улице Жртава фашистичког 

терора гдје је и почео опис границе ове мјесне заједнице, а обухвата и улице Десанке 

Максимовић, Мајке Јевросиме, Паје Јовановића, Розе др Папо, Сергеја Јесењина, 

Тиршова, Уроша Предића, Жичка које су унутар описаног подручја. 

 

12. Мјесна заједница "Лединци" која обухвата дио подручја насељеног мјеста 

Бијељина и то: од раскршћа улица Војводе Степе, Српске Добровољачке Гарде и Трга 

Генерала Драже Михајловића. Граница даље обухвата обје стране наведених улица, као и 

остале улице које се спајају са улицом Српске Добровољачке Гарде. Граница даље иде 

према Новом Селу, обухватајући и то насељено мјесто, а затим до границе између к.о. 

Бијељина и к.о. Дворови, којом иде према к.о. Батковић у правцу Мале Обарске, 

обухватајући и насељено мјесто Гојсовац. Затим се граница спушта десном страном улице 

Семберских Ратара ка Пољопривредној школи излазећи на жељезничку пругу  Бијељина - 

Шид иза објекта наведене школе. Граница даље иде пругом иза објекта „Житопромета“ и 

код Жељезничке станице улази у улицу Димитрија Туцовића и њеном десном страном иде 

ка центру града. Затим код улице Арсенија Чарнојевића повија према истоку обухватајући 

улице Митра Трифуновића - Уче, 1. Децембра и Цетињске, па се том замишљеном 

линијом спушта до раскршћа улице Меше Селимовића и Војводе Степе одакле је и почео 

опис границе ове мјесне заједнице, а обухвата и улице Алексе Шантића, Арчибалда Рајса, 

Бањанска, Балканска, Београдска, Боре Станковића, Браће Југовић, Цара Лазара, Даворина 

Јенка, Хајдук Вељкова, Херцеговачка, Хиландарска, Јосифа Маринковића, Книнска, 

Комитска, Косовска, Краља Драгутина, Крфска, Лазе Лазаревића, Марије Бурсаћ, Марка 

Краљевића, Михајла Пупина, Московска, Недељка Чабриновића, Петроградска, Петрове 

Горе, Пушкинова, Рачанска, Руђера Бошковића, Саве Мркаља, Саве Шумановића, 

Скендера Куленовића, Слободана Јовановића, Светозара Мијовића, Владимира 
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Гаћиновића, Војводе Путника, Вуковарска, Жртава Јадовног које су унутар описаног 

подручја. 

 

 13. Мјесна заједница Ново Насеље која обухвата подручје насељеног мјеста Ново 

Насеље и то: од раскршћа улица Илије Гарашанина и Пантелинске чијом лијевом страном 

иде до границе к.о. Хасе - Бријесница, узводно  уз канал Дашница обухватајући улице 

Мике Боснића, Илије Гарашанина, Божидара Жугића, Славонску, Косте Новаковића, 

Париске Комуне, Љубомира Ненадовића до границе са к.о. Пучиле. 

  

 14. Мјесна заједица Амајлије  која обухвата подручје насељених мјеста Амајлије 

и Кованлук са сједиштем у Амајлијама. 

  

 15. Мјесна заједница Бањица која обухвата насељена мјеста Бањица и Кацевац са 

сједиштем у Бањици. 

 

 16. Мјесна заједница Балатун која обухвата насељено мјесто Балатун са 

сједиштем у Балатуну. 

  

 17. Мјесна заједница Батковић која обухвата насељено мјесто Батковић са 

сједиштем у Батковићу.  

  

 18. Мјесна заједница Батар која обухвата насељено мјесто Батар са сједиштем у 

Батру. 

 

 19. Мјесна заједница Бродац која обухвата насељена мјеста Бродац Доњи и 

Бродац Горњи са сједиштем у Броцу Горњем. 

  

 20. Мјесна заједница Бјелошевац која обухвата насељено мјесто Бјелошевац са 

сједиштем у Бјелошевцу. 

 

21. Мјесна заједница Бријесница која обухвата насељено мјесто Бријесница са 

сједиштем у Бријесници. 

  

 22. Мјесна заједница Буковица Доња која обухвата насељена мјеста Буковица 

Доња и Главичорак са сједиштем у Буковици Доњој. 

  

 23. Мјесна заједница Буковица Горња која обухвата насељено мјесто Буковица 

Горња са сједиштем у Буковици Горњој. 

  

 24. Мјесна заједница Велика Обарска која обухвата насељено мјесто Велика 

Обарска са сједиштем у Великој Обарској. 

  

 25. Мјесна заједница Велино Село  која обухвата насељено мјесто Велино Село са 

сједиштем у Велином Селу. 
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 26. Мјесна заједница Вршани која обухвата насељено мјесто Вршани са 

сједиштем у Вршанима. 

  

 27. Мјесна заједница Главичице која обухвата насељено мјесто Главичице са 

сједиштем у Главичицама. 

  

 28. Мјесна заједница Глоговац која обухвата насељено мјесто Глоговац са 

сједиштем у Глоговцу. 

  

 29. Мјесна заједница Голо Брдо која обухвата насељено мјесто Голо Брдо са 

сједиштем у Голом Брду. 

  

 30. Мјесна заједница Градац-Ступањ која обухвата насељенo мјестo Градац - 

Ступањ са сједиштем у Грацу. 

  

 31. Мјесна заједница Даздарево која обухвата насељено мјесто Даздарево са 

сједиштем у Дазадреву. 

 

 32. Мјесна заједница Драгаљевац Доњи која обухвата насељено мјесто 

Драгаљевац Доњи са сједиштем у Драгаљевцу Доњем. 

  

 33. Мјесна заједница Драгаљевац Средњи која обухвата насељено мјесто 

Драгаљевац  Средњи са сједиштем у Драгаљевцу Средњем.    

  

 34. Мјесна заједница Драгаљевац Горњи која обухвата насељено мјесто 

Драгаљевац Горњи са сједиштем у Драгаљевцу Горњем. 

  

35. Мјесна заједница Дворови која обухвата насељено мјесто Дворови, изузев 

дијела који је под називом насеља Нови Дворови описан у тачки 69. овог члана, и 

насељено мјесто Тријешница са сједиштем у Дворовима." 

  

 36. Мјесна заједница Загони која обухвата насељено мјесто Загони са сједиштем у 

Загонима. 

  

 37. Мјесна заједница Загони Доњи која обухвата насељено мјесто Загони Доњи са 

сједиштем у Загонима Доњим. 

  

 38. Мјесна заједница Јања која обухвата насељено мјесто Јања са сједиштем у 

Јањи. 

  

 39. Мјесна заједница Јоховац која обухвата насељено мјесто Јоховац са 

сједиштем у Јоховцу. 

  

 40. Мјесна заједница Којчиновац која обухвата насељено мјесто Којчиновац са 

сједиштем у Којчиновцу. 
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 41. Мјесна заједница Крива Бара која обухвата насељено мјесто Крива Бара са 

сједиштем у Кривој Бари. 

  

 42. Мјесна заједница Ковачићи која обухвата насељено мјесто Ковачићи са 

сједиштем у Ковачићима. 

 43. Мјесна заједница Љељенча која обухвата насељено мјесто Љељенча са 

сједиштем у Љељенчи. 

  

 44. Мјесна заједница Љесковац која обухвата насељено мјесто Љесковац са 

сједиштем у Љесковцу. 

  

 45. Мјесна заједница Магнојевић Доњи која обухвата насељено мјесто 

Магнојевић Доњи са сједиштем у Магнојевићу Доњем. 

  

 46. Мјесна заједница Магнојевић Средњи која обухвата насељено мјесто 

Магнојевић Средњи са сједиштем у Магнојевићу Средњем. 

  

47. Мјесна заједница Магнојевић Горњи која обухвата насељено мјесто 

Магнојевић Горњи са сједиштем у Магнојевићу Горњем. 

  

 48. Мјесна заједница Мала Обарска која обухвата насељено мјесто Мала Обарска 

са сједиштем у Малој Обарској. 

  

 49. Мјесна заједница Међаши која обухвата насељено мјесто Међаши са 

сједиштем у Међашима. 

  

 50. Мјесна заједница Модран која обухвата насељено мјесто Модран са 

сједиштем у Модрану. 

  

 51. Мјесна заједница Нови која обухвата насељено мјесто Нови са сједиштем у 

Новом. 

  

 52. Мјесна заједница Обријеж која обухвата насељено мјесто Обријеж са 

сједиштем у Обријежи. 

  

 53. Мјесна заједница Остојићево која обухвата насељено мјесто Остојићево са 

сједиштем у Остојићеву. 

  

 54. Мјесна заједница Патковача која обухвата насељена мјеста Патковача и 

Ћипировине са сједиштем у Патковачи. 

  

 55. Мјесна заједница Пучиле која обухвата насељено мјесто Пучиле са сједиштем 

у Пучилама. 
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 56. Мјесна заједница Пиперци која обухвата насељено мјесто Пиперци са 

сједиштем у Пиперцима. 

  

 57. Мјесна заједница Попови која обухвата насељено мјесто Попови и Слобомир 

са сједиштем у Поповима. 

  

 58. Мјесна заједница Рухотина која обухвата насељено мјесто Рухотина са 

сједиштем у Рухотини. 

  

 59. Мјесна заједница Суво Поље која обухвата насељено мјесто Суво Поље са 

сједиштем у Сувом Пољу. 

  

 60. Мјесна заједница Трњаци која обухвата насељено мјесто Трњаци са 

сједиштем у Трњацима. 

  

 61. Мјесна заједница Хасе која обухвата насељено мјесто Хасе са сједиштем у 

Хасама. 

  

 62. Мјесна заједница Чађавица Доња која обухвата насељено мјесто Чађавица 

Доња са сједиштем у Чађавици Доњој. 

  

 63. Мјесна заједница Чађавица Средња која обухвата насељено мјесто Чађавица 

Средња са сједиштем у Чађавици Средњој. 

  

 64. Мјесна заједница Чађавица Горња која обухвата насељено мјесто Чађавица 

Горња са сједиштем у Чађавици Горњој. 

  

 65. Мјесна заједница Чардачине која обухвата насељено мјесто Чардачине са 

сједиштем у Чардачинама. 

  

 66. Мјесна заједница Ченгић која обухвата насељено мјесто Ченгић са сједиштем 

у Ченгићу. 

  

 67. Мјесна заједница Црњелово Горње која обухвата насељено мјесто Црњелово 

Горње са сједиштем у Црњелову Горњем. 

  

 68. Мјесна заједница Црњелово Доње која обухвата насељено мјесто Црњелово 

Доње са сједиштем у Црњелову Доњем. 

 

69. Мјесна заједница "Нови Дворови" која обухвата дио насељеног мјеста 

Дворови  (насеље Нови Дворови) којa почиње од границе К.О Дворови и К.О. Бијељина 

Село, идући десном страном магистралног пута за Рачу, до  „Шљункариног пута“ 

означеног као к.ч. 3000 чијом десном страном иде до пута означеног као к.ч. 3008. све у 

К.О. Дворови. Граница даље иде десном страном наведеног пута и излази на Павлавића 

пут чијом лијевом страном долази до границе К.О. Дворови и К.О. Бијељина Село одакле 
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је и почео опис подручја ове мјесне заједнице. Сједиште мјесне заједнице је у  насељу  

Нови Дворови. 

 

70. Мјесна заједница Дијелови која обухвата насељено мјесто Дијелови, са 

сједиштем у Дијеловима." 

 

 

 VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 26. 

 

 Ова Одлука не утиче на дужину трајања мандата чланова савјета мјесних заједница 

који су изабрани на изборима 29. марта 2015. године на период од четири године. 

 

Члан 27. 

 

 (1) У року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, Градоначелник ће 

донијети акте из члана 7. став 3, члана 11. став 3. и члана 13. став 4. ове Одлуке. 

 (2) У року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, организациона 

јединица Градске управе надлежна за послове мјесних заједница припремиће акте из 

члана 16. став 3. и члана 18. став 2. ове Одлуке. 

 

Члан 28. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи  Одлука о мјесним заједницама на 

подручју Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина", број: 16/13, 5/14 и 11/15). 

 

Члан 29. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Града Бијељина". 

        

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА 

 
 
 
Број: 01-022- 74/18  П Р Е Д С Ј Е Д Н И К 

Бијељина,  СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА 

Датум,  29. октобар 2018. године   

  Славиша Марковић, с.р. 
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