
Службени гласник
Града Бијељина

Година LVI 5. март 2021. године  БРОЈ 5 / 2021

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) члана 39. став (2) тачка 
14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), члана 348 став (6) а у вези са ставом (1) 
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19) и 
члана (2) Закона о посебном поступку експропријације ради 
изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље-Брчко и 
Брчко Рача („Службени гласник Републике Српске“, број: 
18/20), Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној 
дана 3. марта 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ СВОЈИНЕ И ПОСЈЕДА СА ГРАДА 
БИЈЕЉИНА НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ У СВРХУ 
ИЗГРАДЊЕ АУТО-ПУТА И ГАСОВОДА ДИОНИЦЕ 

БРЧКО- БИЈЕЉИНА-РАЧА

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се пренос својине и посједа са 
Града Бијељина на Републику Српску на непокретностима у 
својини и посједу Града Бијељине наведених у Приједлогу за 
експропријацију некретнина број У-255-1/20 од 14.09.2020. 
године  које је Правобранилаштво Републике Српске, 
Сједиште замјеника у Бијељини поднијело Републичкој 
управи за геодетске и имовинско правне послове Бања Лука, 
Подручне јединица Бијељина, по катастарским општинама 
како слиједи:
                                                                   
 К.О. ВЕЛИКА ОБАРСКА

 - к.ч. 5945/2, култура-некат.пут, класа 0, површине 
267 м2, уписана у ЛН.бр.428 КО Обарска Велика, као посјед 
Јавно добро-путеви са 1/1 дијела, без  терета,
 - к.ч. 6401/2, култура-некат.пут, класа 0, површине 
186 м2, уписана у ЛН.бр.428 КО Обарска Велика, као посјед 
Јавно добро-путеви са 1/1 дијела, без  терета,
 - к.ч. 6802/3, култура-некат.пут, класа 0, површине 
720 м2, уписана у ЛН.бр.428 КО Обарска Велика, као посјед 
Јавно добро-путеви са 1/1 дијела, без  терета,
  - к.ч. 6802/4, култура-некат.пут, класа 0, површине 
21 м2, уписана у ЛН.бр.428 КО Обарска Велика, као посјед 
Јавно добро-путеви са 1/1 дијела, без  терета,
 - к.ч. 6813/2, култура-некат.пут, класа 0, површине 
217 м2, уписана у ЛН.бр.428 КО Обарска Велика, као посјед 
Јавно добро-путеви са 1/1 дијела, без  терета,
 - к.ч. 6963/3, култура-некат.пут, класа 0, површине 
1675 м2, уписана у ЛН.бр.428 КО Обарска Велика, као посјед 
Јавно добро-путеви са 1/1 дијела, без  терета,
 - к.ч. 6964/3, култура-некат.пут, класа 0, површине 

674 м2, уписана у ЛН.бр.428 КО Обарска Велика, као посјед 
Јавно добро-путеви са 1/1 дијела, без  терета,
 - к.ч. 6965/3, култура-некат.пут, класа 0, површине 
747 м2, уписана у ЛН.бр.428 КО Обарска Велика, као посјед 
Јавно добро-путеви са 1/1 дијела, без  терета,
 - к.ч. 6972/3, култура-некат.пут,класа 0,  површине 
703 м2, уписана у ЛН.бр.428 КО Обарска Велика, као посјед 
Јавно добро-путеви са 1/1 дијела, без  терета,
 - к.ч. 6973/3, култура-некат.пут, класа 0, површине 
507 м2, уписана у ЛН.бр.428 КО Обарска Велика, као посјед 
Јавно добро-путеви са 1/1 дијела, без  терета,
 -к.ч. 6974/3, култура-некат.пут, класа 0, површине 
1788 м2, уписана у ЛН.бр.428 КО Обарска Велика, као посјед 
Јавно добро-путеви са 1/1 дијела, без  терета,
 - к.ч. 6836/4, култура-некат.пут, класа 0,  површине 
284 м2, уписана у ЛН.бр.2126 КО Обарска Велика, као посјед 
Јавно добро-путеви са 1/1 дијела, без  терета,
 - к.ч. 6943/2, култура-поток, површине 313 м2, 
уписана у ЛН.бр.429 КО Обарска Велика, као посјед СИЗ за 
хидромелиорацију са 1/1 дијела, без терета.

 К.О. ЉЕЉЕНЧА

 -к.ч. 18/3, култура-пут без ознаке, класа 0, површине 
363 м2, уписана у ПЛ.бр.10 КО Љељенча, као посјед Јавно 
добро-путеви са 1/1 дијела, без  терета,
 - к.ч. 44/3, култура-пут без ознаке, класа 0, површине 
2236 м2, уписана у ЛН.бр.10 КО Љељенча, као посјед Јавно 
добро-путеви са 1/1 дијела, без  терета,
 - к.ч. 133/2, култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 372 м2, уписана у ЛН.бр.10 КО Љељенча, као 
посјед Јавно добро-путеви са 1/1 дијела, без терета.

 К.О. МАГНОЈЕВИЋ ГОРЊИ

 - к.ч.909/3  култура-пут без ознаке,класа 0,  
површине 533 м2,   уписана у ПЛ.бр.49  К.О. Магнојевић 
Горњи, као посјед  друштвена својина-путеви са 1/1 дијела, 
без терета,
 - к.ч.1071/2  култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 75 м2,   уписана у ПЛ.бр. 49  К.О. Магнојевић 
Горњи, као посјед  друштвена својина-путеви са 1/1 дијела, 
без терета,
 - к.ч.1077/3 култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 390 м2,   уписана у ПЛ.бр. 49  К.О. Магнојевић 
Горњи, као посјед  друштвена својина-путеви са 1/1 дијела, 
без терета,
  - к.ч.1831/3 култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 959 м2,   уписана у ПЛ.бр. 49  К.О. Магнојевић 
Горњи, као посјед  друштвена својина-путеви са 1/1 дијела, 
без терета,
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 - к.ч.1832/3 култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 559 м2,   уписана у ПЛ.бр. 49  К.О. Магнојевић 
Горњи, као посјед  друштвена својина-путеви са 1/1 дијела, 
без терета,
 - к.ч.1022/2 култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 13 м2,   уписана у ПЛ.бр. 49  К.О. Магнојевић 
Горњи, као посјед  друштвена својина-путеви са 1/1 дијела, 
без терета.

 К.О. ЧАЂАВИЦА СРЕДЊА
                                                         
 - к.ч. 1011/2, култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 1017 м2, уписана у ПЛ.бр.39 КО Чањавица Средња 
као посјед Јавно добро- путеви са 1/1дијела, без терета.

 К.О.ЧАЂАВИЦА ДОЊА

 - к.ч. 3406/3, култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 773 м2, уписана у ПЛ.бр.50 КО Чађавица Доња, 
као посјед Град Бијељина са 1/1 дијела, без терета,  а што по 
старом премјеру одговара к.ч. 1468/2 уписаној у зк.ул. број 
278 к.о. Чађавица Доња као сувласништво Миливојевић Јеле 
и осталих, без терета,
 - к.ч. 3454/3, култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 300 м2, уписана у ПЛ.бр.50 КО Чађавица Доња, 
као посјед Града Бијељина са 1/1 дијела, а што по старом 
премјеру одговара к.ч. 1495/4 уписаној у зк ул. број 100 к.о. 
Чађавица Доња као сувласништво Бајић Руже и осталих, без  
терета.

 К.О. ДРАГАЉЕВАЦ ГОРЊИ

 - к.ч.250/2  култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 508 м2,  уписана у ПЛ.бр.38  К.О. Драгаљевац 
Горњи, као посјед Путеви са 1/1 дијела,без терета,
 - к.ч.405/3  култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 728 м2,  уписана у ПЛ.бр.38  К.О. Драгаљевац 
Горњи, као посјед Путеви са 1/1 дијела,без терета,
 - к.ч.1453/3  култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 828 м2,  уписана у ПЛ.бр.38  К.О. Драгаљевац 
Горњи, као посјед Путеви са 1/1 дијела, без терета,
 - к.ч.1456/3  култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 523 м2,  уписана у ПЛ.бр.38  К.О. Драгаљевац 
Горњи, као посјед Путеви са 1/1 дијела, без терета,
 - к.ч.1457/3  култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 2736 м2,  уписана у ПЛ.бр.38  К.О. Драгаљевац 
Горњи, као посјед Путеви са 1/1 дијела, без терета.

 К.О. БУКОВИЦА ГОРЊА

 - к.ч.245/3 култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 1305 м2,  уписана у ПЛ.бр.7 К.О. Буковица Горња, 
као посјед  Путеви са 1/1 дијела.

 К.О. БУКОВИЦА ДОЊА

 - к.ч.1350 култура-пут без ознаке, класа 0, површине 
208 м2,  уписана  у ПЛ.бр.331 К.О. Буковица Доња, као посјед  
Друштвена својина - Путеви са 1/1 дијела,
 - к.ч.1359/2 култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 139 м2,  уписана у ПЛ.бр.331 К.О. Буковица Доња, 
као посјед  Друштвена својина - Путеви са 1/1 дијела,
 - к.ч.2065/2 култура-пут без ознаке, класа 0, 

површине 1 м2,  уписана у ПЛ.бр.331 К.О. Буковица Доња, 
као посјед  Друштвена својина - Путеви са 1/1 дијела,
 - к.ч.2069/2 култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 302 м2,  уписана у ПЛ.бр.331 К.О. Буковица Доња, 
као посјед  Друштвена својина - Путеви са 1/1 дијела,
 - к.ч.2091/3 култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 644 м2,  уписана у ПЛ.бр.331 К.О. Буковица Доња, 
као посјед  Друштвена својина - Путеви са 1/1 дијела,
 - к.ч.3051/3 култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 1467 м2,  уписана у ПЛ.бр.331 К.О. Буковица 
Доња, као посјед  Друштвена својина - Путеви са 1/1 дијела,
 - к.ч.3052/3 култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 912 м2,  уписана у ПЛ.бр.331 К.О. Буковица Доња, 
као посјед  Друштвена својина - Путеви са 1/1 дијела,
 - к.ч.3061/3 култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 501 м2,  уписана у ПЛ.бр.331 К.О. Буковица Доња, 
као посјед  Друштвена својина - Путеви са 1/1 дијела,
 - к.ч.3067/2 култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 23 м2,  уписана у ПЛ.бр.331 К.О. Буковица Доња, 
као посјед  Друштвена својина - Путеви са 1/1 дијела,
 - к.ч.3068/2 култура-пут без ознаке, класа 0, 
површине 29 м2,  уписана у ПЛ.бр.331 К.О. Буковица Доња, 
као посјед  Друштвена својина - Путеви са 1/1 дијела,
 - к.ч . 3033/4, култура канал, површине 569 м2, 
уписана у ПЛ број 335 К.О. Буковица Доња, као посјед 
О.Н.И. Корисник Воде са 1/1 дијела без терета,
 - к.ч. 3034/3, култура ријека, површине 1967 м2, 
уписана у ПЛ број 335 К.О. Буковица Доња, као посјед 
О.Н.И. Корисник Воде са 1/1 дијела без терета,
 -к.ч. 3035/3, култура поток, површине 315 м2, 
уписана у ПЛ број 335 К.О. Буковица Доња, као посјед 
О.Н.И. Корисник Воде са 1/1 дијела без терета.

Члан 2
 Пренос својине и посједа са Града Бијељина на 
Републику Српску, која је корисник експропријације, врши 
се без накнаде.

Члан 3.
 Поступак експропријације непокретности ради 
изградње ауто-пута и гасовода дионице Вукосавље – Брчко 
и Брчко- Рача уређен је Законом о посебном поступку 
експропријације ради изградње ауто-пута  дионице 
Вукосавље – Брчко и Брчко- Рача (Службени гласник 
Републике Српске број 18/2020).

Члан 4.
 На  непокретностима у својини и посједу Града 
Бијељина у јавним евиденцијама о непокретностима, 
извршиће се промјена уписа у корист Републике Српске.

Члан 5.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-1/21
Бијељина,
Датум, 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 13) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 356. став 2. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19) и члана 39. став 
2. тачка 14) Статаута Града Бијељина („Службени гласник 
града Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о промету непокретности („Службени лист СР БиХ“, 
број: 38/78) и („Службени гласник Републике Српске“, број: 
21/92 и 29/94), Скупштина  Града   Бијељина  на  2. сједници  
одржаној  дана 3. марта 2021. године, донијела је 

О  Д  Л  У  К  У
О  ПРОМЈЕНИ  СТАТУСА  ОДРЕЂЕНОГ  ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
 УТВРЂУЈЕ  СЕ  да  je изгубило  статус непокретности  
у  општој  употреби  земљиште  означено  као:
 - к.ч.  број 1215/2, њива 3. класе, површине 1005 
м2  уписана  у Посједовни  лист  број 343, к.о.  Чардачине 
Којчиновац, у коме је као посједник уписан Град Бијељина 
са дијелом 1/1 и у зк.ул. број 11 к.о. Чардачине Којчиновац, 
Гробље њива 3. класе, површине 1005 м2  у  коме  је уписано 
Општина Бијељина УПРАВЉАЊЕ - добром у општој 
употреби. 

Члан 2.
 На непокретности  из  члана 1. ове  Одлуке  код 
Републичке управе  за  геодетске  и  имовинско-правне  
послове  Републике  Српске-Подручна  јединица  Бијељина, 
Земљишнокњижна канцеларија  извршиће се промјена 
уписа.

Члан 3.
 Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  
објављивања  у „Службеном  гласнику  Града  Бијељина“.

Број: 01-022-2/21
Бијељина,
Датум, 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 23. став (2), члана 53 став 
(1) и (2) и члана 348. став (3) тачка д) Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 
124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. став 
(2) тачка 14) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
2. сједници одржаној дана 3. марта 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ  НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
НЕПОКРЕТНОСТИ  ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П. БРОЈ 
735/4 К.О. БИЈЕЉИНА 1 РАДИ ОБЛИКОВАЊА 

ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се продаја непосредном 
погодбом непокретности означене као:
 
 - к.п. број 735/4, улица Сремска, површине 332 м2 
уписане у Лист непокретности број 5810 к.о. Бијељина 1, у 

коме је Град Бијељина уписан са правом својине и дијелом 
1/1, без терета.
 

Члан 2.
 Продаја непосредном погодбом врши се ради 
обликовања грађевинске честице на грађевинском 
земљишту које се налази у Бијељини, у улици Сремска на 
парцели означеној као к.п. број 882/2, површине 1019 м2,  
уписане у Лист непокретности број 5087 к.о. Бијељина 1,  
у коме је д.о.о. „Деспотовић“ Бијељина, уписан са правом 
својине, и дијелом 1/1.
 
 Према Изводу из Регулационог плана „Дашница 
1“, измјена и допуна плана (“Службени гласник Општине 
Бијељина“ број 12/10) у чијем се обухвату налази предметна 
локација, односно катастарске парцеле, према плану 
парцелације  к.п. број 735/4 к.о. Бијељина 1 и к.п. број 882/2 
к.о. Бијељина 1 чине јединствену грађевинску парцелу на 
којој је планирана изградња објеката комерцијалне, услужне 
и занатске дјелатности максималне спратности  П+1+Пк.

Члан 3.
 На основу Налаза о извршеној оквирној процјени 
тржишне вриједности непокретности ЈП „Дирекције за 
изградњу и развој града“ број И-688/20 од 21.10.2020.     
године тржишна вриједност непокретности означене као 
к.п. број 735/4 к.о. Бијељина 1 износи 200 КМ/м2, што за 
површину од 332 м2 износи 66.400 КМ, који износ ДОО 
„Деспотовић“ Бијељина треба да исплати Граду Бијељина.
                                                                      

Члан 4.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
закључи уговор о купопродаји  непокретности из члана 1. 
ове Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва  
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.

 Трошкове нотарске обраде уговора, као и 
провођење истог у Евиденцији о непокретностима сносиће 
купац ДОО „Деспотовић“ Бијељина.

Члан 5.
 На  некретнинама  из члана 1. ове Одлуке  код  
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 
послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина извршиће 
се промјена уписа у корист купца.

Члан 6.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-3/21
Бијељина,
Датум, 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. став (3) тачка д) 
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 
39. став (2) тачка 14) Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града 
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Бијељина на 2. сједници одржаној дана 3. марта 2021. године, 
донијела је

О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ  НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
НЕПОКРЕТНОСТИ  ОЗНАЧЕНИХ КАО К.П. БРОЈ 

5164/20  И К.П. БРОЈ 5164/30 К.О. БИЈЕЉИНА 2,
РАДИ ОБЛИКОВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ

Члан 1.
  Овом Одлуком врши се продаја непосредном 
погодбом непокретности означених као:
 - к.п. број 5164/20, Живојина Мишића, жељезничка 
пруга, површине 29 м2 уписане у Лист непокретности број 
32 к.о. Бијељина 2, у коме је Град Бијељина уписан са правом 
својине и дијелом 1/1, без терета и 
 - к.п. број 5164/30, Живојина Мишића, жељезничка 
пруга, површине 88 м2, уписане у Посједовни лист број 
851 к.о. Бијељина 2, у коме је као посједник уписан Град 
Бијељина и Привремени лист непокретности број 16918 
к.о. Бијељина 2, у коме је Град Бијељина уписан са правом 
својине и дијелом 1/1, без терета. 

Члан 2.
 Продаја непосредном погодбом врши се ради 
обликовања грађевинске честице на грађевинском 
земљишту које се налази у Бијељини, у улици Живојина 
Мишића,  на парцели означеној као к.п. број 5164/26  
уписане у Лист непокретности број 786 к.о. Бијељина 2 у 
коме је Михајловић Младен из Бијељине уписан са правом 
својине и дијелом 1/1, без терета.

Члан 3.
 Предметне катастарске парцеле су у обухвату 
спроведбеног документа измјене Регулационог плана 
„Индустријска зона 1“ (Службени гласник Града Бијељина, 
број 5/14) и налазе се у трећој стамбено пословној зони 
града Бијељина.
 На основу накнадних Локацијских услова које је 
издало Одјељење за просторно уређење Градске управе 
Града Бијељина за легализацију пословног објекта, број 
02/2-361.1-75/20 од 16.06.2020. године, дозвољено је трајно 
задржавање изграђеног објекта   на к.п. број 5164/26 
к.о. Бијељина 2, уз доказ за ријешене имовинске односе 
на планираној грађевинској парцели коју чине к.п. број 
5164/26,  те дио 5164/1 (од које је диобом настала к.п. број 
5164/30 у површини од 88 м2),  дио 5164/12 и дио 5164/20 
(од које је диобом настала к.п. број 5164/20 у површини од 
29 м2) к.о. Бијељина 2, у складу са Урбанистичко техничким 
условима израђеним о стране ЈП „Дирекције за изградњу и 
развој града“ д.о.о. Бијељина, број УТУ- 170/20 од 08.06.2020.
године.

Члан 4.
У Налазу о извршеној оквирној процјени тржишне 
вриједности непокретности ЈП „Дирекција за изградњу и 
развој града“ д.о.о. Бијељина број: И-42/21 од 27.01.2020. 
године и допуне налаза, утврђена је продајна вриједност 
земљишта означеног као к.п. број 5164/30 и к.п. број 5164/20  
к.о. Бијељина 2  и износи  200,00 КМ/м2, што за обје парцеле 
површине 117 м2 укупно износи 23.400 КМ, који износ 
Михајловић Младен из Бијељине треба да исплати Граду 
Бијељина.

Члан 5.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
закључи уговор о купопродаји  непокретности из члана 1. 
ове Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва  
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
 Трошкове нотарске обраде уговора, као и 
провођење истог у Евиденцији о непокретностима сносиће 
купац Михајловић Младен из  Бијељине.

Члан 6.
 На  некретнинама  из члана 1. ове Одлуке  код  
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне 
послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина, извршиће 
се промјена уписа  у корист купца.

Члан 7.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-4/21
Бијељина,
Датум, 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 5 
став (1) тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 20/12) и члана  39. став (2) тачка 
14) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 2. 
сједници одржаној дана 3. марта 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО К.П. БРОЈ  160/4    

К.О. ТРИЈЕШНИЦА

Члан 1.
 Под условима и на начин регулисан овом Одлуком 
спровешће се усменим јавним надметањем – лицитацијом 
(у даљем тексту: лицитација), продаја  непокретности у 
својини Града Бијељина, означене као:

- к.п. број 160/4, Читаоница, земљиште уз ванпривредни 
објекат површине 1065 м2, уписане у Лист непокретности 
број 82 к.о. Тријешница у коме је Град Бијељина уписан са 
правом својине и дијелом 1/1, без терета.

Члан 2.
  Предметна катастарска парцела је у обухвату 
стратешког документа просторног уређења, Просторног 
плана Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 16/19) и налази се грађевинском реону у ванстамбено-
пословној подзони 1 Града Бијељина.
 
 Почетна лицитациона цијена непокретности из 
члана 1. ове Одлуке према налазу ЈП „Дирекција за развој и 
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изградњу Града Бијељина“ д.о.о. Бијељина, број: И-687/20 од 
21.10.2020. године  износи 5,00 КМ/м2, што за непокретност 
к.п. број 160/4 к.о. Тријешница површине 1065 м2 износи 
5.325 КМ.

Члан 3.
 За учешће у поступку лицитације учесници су дужни 
уплатити на име кауције износ од 10% од почетне продајне 
цијене, на јединствени  рачун трезора Града Бијељина број 
555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступк, 
а доказ о извршеној уплати доставља се Комисији.

Члан 4.
 Продајну цијену  некретнине учесник лицитације, 
са којим ће се закључити уговор, обавезан је уплатити у року 
од 15 дана од дана потписивања уговора на рачун продавца, 
а предаја непокретности у посјед купцу извршиће се у року 
од 8 (осам) дана по уплати купопродајне цијене, о чему ће се 
сачинити записник.

Члан 5.
 Поступак лицитације непокретности у својини 
Града Бијељина спровешће градска  Комисија за спровођење  
јавног  конкурса за  продају, односно  оптерећење  правом  
грађења непокретности  у  својини  Града Бијељина.
 Објава Огласа за продају непокретности 
лицитацијом из члана 1. ове Одлуке извршиће се у 
„Семберским новинама“, “Независним новинама“, Огласној 
табли Градске управе Града Бијељина и веб страници Града 
Бијељина. 

Члан 6.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
по окончању лицитационог поступка са најповољнијим 
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном 
мишљењу Замјеника Правобраниоца Републике Српске са 
сједиштем у Бијељини.                                                          

Члан 7.
 Трошкове израде нотарске исправе – уговора о 
купопродаји као и трошкове провођења истог, сноси купац.

Члан 8.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града  Бијељина“.

Број: 01-022-5/21
Бијељина,
Датум, 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. став 1. и 3. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), члана 39. став 
(2) тачка 14) Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 
2. сједници одржаној дана 3. марта 2021. године, донијела је

 О Д Л У К У
О РАЗВРГНУЋУ СУВЛАСНИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА ОЗНАЧЕНИМ КАО К.П. БРОЈ 
1535/1, 1535/2, 1535/3 и 1825/7  К.О. МОДРАН

Члан 1.
 Овом Одлуком врши се развргнуће-диоба 
сувласничке заједнице на непокретностима означеним 
као к.п. број 1535/1, 1535/2, 1535/3  зв. Вирови, пашњак 2. 
класе, укупне површине 4068 м2, уписане у Посједовни лист 
број 1078 к.о. Модран у коме су као супосједници уписани 
Град Бијељина са дијелом 2068/4068 и Пантић Миће Лука са 
дијелом 2000/4068 и к.п. број 1825/7зв. Мераја, њива 3. класе, 
површине 265 м2 уписане у Посједовни лист број 413 к.о. 
Модран у коме је као посједник уписан Пнтић Миће Лука са 
дијелом посједа 1/1.

Члан 2.
 Диоба се врши на тај начин што ће се Град Бијељина 
издвојити са парцелама к.п. број 1535/2  површине 1212 
м2, к.п. број 1535/3 површине 176 м2 и к.п. број 1825/7  
површине 265 м2, а Пантић Миће Лука са парцелом к.п. број 
1535/1 у површини од 2680 м2.

 Према Увјерењу о извршеној идентификацији 
парцеле к.п. број 1535/1, 1535/2 и 1535/3 к.о. Модран 
одговарају дијеловима старих грунтовних парцела број 
568/3 уписане у з.к. уложак број 567 к.о. Модран и старе 
грунтовне парцеле број 568/5 уписане у з.к. ул.  број 576 к.о. 
Модран, а парцела к.п. број 1825/7 одговара дијелу старе 
грунтовне парцеле број  426/2 уписане у з.к. ул. број 575 к.о. 
Модран.

Члан 3.
 Доношењем ове Одлуке Град Бијељина и Пантић 
Миће Лука немају међусобних потраживања.
                                                                      

Члан 4.
 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
закључи уговор о диоби  непокретности из члана 1. ове 
Одлуке, по прибављеном мишљењу Правобранилаштва  
Републике Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.
 
 Трошкове нотарске обраде уговора, као и провођење 
истог у Евиденцијама о непокретностима сносиће Град 
Бијељина.

Члан 5.
 Код  Републичке управе за геодетске и имовинско-
правне послове Бања Лука, Подручна јединица Бијељина 
и Земљишнокњижној канцеларији, извршиће се упис 
непокретности на начин из члана 2. Одлуке.

Члан 6.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-6/21
Бијељина,
Датум, 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став 2) тачка 14. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Александар Ђурђевић, с.р.
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Српске’’, број: 97/16, 36/19) и члана 39. став (2) тачка 
15) Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), а у вези са чланом 3. Статута Града 
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној дана 3. 
марта 2021. године,  д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, ДИЈЕЛОВА 
НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА, МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И 

ОБИЉЕЖАВАЊА ЗГРАДА БРОЈЕВИМА

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
 Овом Oдлуком се утврђују услови и начин 
одређивања и обиљежавања назива, улица, тргова и дијелова 
насељених мјеста и обиљежавање зграда бројевима, вођење 
регистра и санкције за повреде одредаба ове одлуке.

Члан 2.
 (1) Подручје Града Бијељина обухвата простор 
насељених мјеста: Амајлије, Балатун, Бањица, Батковић, 
Батар, Бијељина, Бјелошевац, Бријесница, Бродац Доњи, 
Бродац Горњи, Буковица Доња, Буковица Горња, Велика 
Обарска, Велино Село, Вршани, Главичице, Главичорак, 
Глоговац, Гојсовац, Голо Брдо, Градац - Ступањ, Даздарево, 
Дворови, Дијелови, Доњи Загони, Драгаљевац Доњи, 
Драгаљевац  Средњи, Драгаљевац Горњи, Загони, Јања, 
Јоховац, Кацевац, Кованлук, Ковачићи, Којчиновац, 
Крива Бара, Љељенча, Љесковац, Магнојевић Доњи, 
Магнојевић Средњи, Магнојевић Горњи, Мала Обарска, 
Међаши, Модран, Нови, Ново насеље, Ново село, Обријеж, 
Остојићево, Патковача, Пипреци, Попови, Пучиле, 
Рухотина, Слобомир, Сухо Поље, Тријешница, Трњаци, 
Ћипировине, Хасе, Црњелово Доње, Црњелово Горње, 
Чађавица Горња, Чађавица Средња, Чађавица Доња, 
Чардачине, Ченгић.
 (2) Граница Града утврђена је ободним границама 
катастарских општина које се налазе у његовом саставу.

Члан 3.
 На подручју Града Бијељина, у истом насељеном 
мјесту двије или више улица, два или више тргова и два или 
више дијелова насељених мјеста не могу носити исти назив, 
а двије или више зграда у истој улици или на истом тргу, не 
могу се означити истим бројем.

Члан 4.
 Називи улица, тргова и дијелова насељених мјеста 
утврђују се према универзалним вриједностима и значењима 
- по именима знаменитих личности, значајним историјским 
и политичким догађајима, географским, етнографским, 
нумеричким и другим прикладним обиљежјима.

II – ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
 (1) Улице које припадају насељеним мјестима на 
територији Града Бијељина као и њихов правац и подручје 
које захватају одређене су на основу Централног адресног 
регистра Републике Српске.

 (2) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА АМАЈЛИЈЕ 
(све катастарске парцеле наведене у предстојећим тачкама 
припадају катастарској општини Амајлије).

 1. Главна улица
 - Почиње од к.п. 1421/1, пружа се источно и 
укључује попречне улице означене као к.п. 202, 609 и 1914, 
затим наставља пружање источно и обухвата комплетно 
Викенд насеље у Амајлијама, те се завршава код к.п. 2652/3. 
У цијелој дужини свог пружања Главна улица обухвата 
лијеву и десну страну.                                                                                           

 2. Прва улица
 - Почиње од к.п. 229/2 одвајајући се од Главне улице 
и пружа се сјеверно дуж к.п. 825 до краја к.п. 255, гдје се 
раздваја на два крака. 
 - Први крак се пружа у правцу сјеверозапада 
границом насељеног мјеста дуж к.п. 1962, до краја  к.п. 115 
к.о. Амајлије,  обухватајући лијеву страну. 
 -Други крак се пружа у правцу сјевер – сјевероисток 
дуж к.п. 825 до краја к.п. 89/11 к.о. Амајлије, обухватајући 
десну страну.                                                           

 3. Друга улица
 - Почиње од к.п. 131 одвајајући се од Главне улице 
и пружа се јужно дуж к.ч 835 обухатајући попречну улицу 
означену као к.п. 759, те наставља своје пружање све до 
краја к.п. 760, гдје се раздваја на два крака. 
 - Први крак се пружа источно дуж к.п. 835 до краја 
к.п. 799, гдје се и завршава. 
 - Други крак се пружа у правцу запада до краја к.п. 
771/1,  након чега наставља да се пружа у правцу сјевера, 
границом насељеног мјеста дуж к.п. 1901, обухватајући 
десну страну, гдје се завршава укрштањем са Главном 
улицом код к.п. 1421/1.

 4. Трећа улица
 - Почиње oдвајајући се од Главне улице код к.п. 181 
и пружа се јужно дуж к.п. 179, након чега се код к.п. 165 
раздваја на два крака. 
 -Први крак се пружа у правцу истока дуж к.п. 167 и 
завршава се на граници к.п. 174, к.о. Амајлије. 
 -Други крак се пружа у правцу истока дуж к.п. 167 
и завршава се укрштањем са Другом улицом на крају к.п. 
164, к.о. Амајлије. 
 У цијелој дужини свог пружања Трећа улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 5. Четврта улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
207 и пружа се сјеверно дуж к.п. 827 укључујући попречну 
улицу означену к.п. 278, затим се на почетку к.п. 54 раздваја 
на два крака. 
 - Први крак пружа се сјеверно дуж к.п. 826, 
укључујући попречне улице означене к.п. 84  и 64 и завршаа 
се на крају к.п. 74. 
 -Други крак се пружа у правцу сјеверозапада дуж 
к.п. 104, све до краја к.п. 105, к.о. Амајлије, гдје се и завршава. 
У цијелој дужини свог пружаа Четврта улица обухвата 
лијеву и десну страну.

 6. Пета улица
 - Почиње од к.п. 720, одвајајући се од Главне улице 
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 13. Дванаеста улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице  код к.п. 
472 и пружа се у правцу Сјеверозапада дуж к.п. 831 и 1959, 
укључујући попречну улицу означену као к.п. 830 која се 
завршава код к.п. 319. Дванаеста улица обухвата лијеву 
и десну страну све до к.п. 2356, након чека обухвата само 
лијеву страну пута и завршава се на крају к.п. 26.

 (3) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БАЛАТУН 
све катастарске парцеле наведене у предстојећим тачкама 
припадају катастарској општини Балатун).

 1.  Главна балатунска 
 - Почиње од к.п. 878/1, те се пружа даље дуж к.п. 
879, 2855, 2856 у правцу истока до к.п. 224, гдје се укршта 
са Седмом и Осмом улицом, па наставља своје пружање 
у правцу југоистока, дуж к.п 723, обухватајући к.п. 443 
(попречна улица), а онда иде даље јужно до краја к.п. 2174, 
гдје се и завршава.
 У цијелој дужини свог пружања Главна балатунска 
улица обухвата лијеву и десну страну.

 2. Главна рачанска 
 - Почиње од к.п. 2449/3 и пружа се у правцу сјевер - 
сјевероисток, дуж к.п. 2881, 1058, 2823/2 и 2823/1 и завршава 
се на крају к.п. 1698.
 У цијелој дужини свог пружања Главна рачанска 
улица обухвата лијеву и десну страну.

 3. Прва улица 
 - Почиње одвајајући се од Главне рачанске улице 
код к.п. 2470/1, и пружа се у правцу југ-југоисток, дуж к.п. 
2883, при чему обухвата попречну улицу означену као к.п. 
2887 и завршава се на крају к.п. 2459.
У цијелој дужини свог пружања Прва улица обухвата лијеву 
и десну страну.

 4. Друга улица 
 - Почиње од к.п. 2396/3, те се пружа у правцу 
југоистока дуж к.п. 2880/2, гдје се код к.п. 2431/6 раздваја на 
2 крака, од којих први крак наставља пружање југоисточно 
и завршава се на крају к.п. 2439, укрштањем са Главном 
рачанском улицом.  Други крак се пружа сјевероисточно, кроз 
к.п. 2431/1, 2431/19, 2433/2, и завршава се код к.п. 2431/14.
 У цијелој дужини свог пружања Друга улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 5. Трећа улица
 - Почиње одвајајући се од Главне рачанске улице, 
код к.п. 974, и пружа се у  правцу сјевера дуж к.п. 969, гдје се 
код к.п. 985,  раздваја на 3 крака.
 - Први крак се пружа у правцу сјевера дуж к.п. 2347  
и завршава се код к.п. 2333 .
 - Други крак се пружа у правцу истока дуж к.п. 2853 
до краја к.п. 2341, гдје се и завршава.
 - Трећи крак се пружа у правцу запада, дуж к.п. 
969 и 2815, при чему обухвата и попречну улицу означену 
као к.п. 2433/2 и завршава се на крају к.п. 2377. У цијелој 
дужини свог пружања Трећа улица обухвата лијеву и десну 
страну.

 6. Четврта улица
 - Почиње од к.п. 937 и пружа се јужно дуж к.п. 2875, 

и пружа се јужно дуж к.п. 835, укључујући попречну улицу 
означену као к.п. 744, до к.п. 708, те наставља даље пружање 
дуж к.п. 837, до к.п. 814, гдје се раздваја на два крака. 
 - Први крак пружа се у правцу сјевероистока 
сијекући к.п. 1903, после чега наставља пружање дуж к.п. 
698, све до к.п. 695, гдје се и завршава. 
 - Други крак се пружа у правцу југозапада дуж к.п. 
837 све до к.п. 1900, гдје се и завршава. 
У цијелој дужини свог пружања Пета улица обухвата лијеву 
и десну страну.

 7. Шеста улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
339 и пружа се сјеверно дуж к.п. 828, укључујући попречну 
улицу означену као к.п. 367 до краја к.п. 369, као и попречне 
улице означене као к.п. 331 и 318, те наставља сјеверно до 
краја  к.п. 304/2, гдје се раздваја на два крака. 
 - Први крак пружа се југоисточно дуж к.п. 826 до 
границе к.п. 830 гдје се и завршава. 
 - Други крак Шесте улице пружа се западно дуж к.п. 
826, коме такође припада попречна улица означена као к.п. 
44 и завршава се на крају к.п. 266 укрштањем са Четвртом 
улицом. 
 У цијелој дужини свог пружања Шеста улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 8. Седма  улица
 - Почиње одвајајуће се од Главне улице код к.п. 699 
и пружа у правцу југа дуж к.п. 678 све до границе к.п. 690 
гдје се и завршава.
 У цијелој дужини свог пружања Седма улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 9. Осма улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 666 
и пружа се у правцу југа дуж к.п. 638 све до границе к.п. 648 
гдје се и завршава.
У цијелој дужини свог пружања Осма улица обухвата лијеву 
и десну страну.
 
 10. Девета улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 393 
и пружа се сјеверно дуж к.п. 829 и 830 укључујућу попречне 
улицу означену као к.п. 367 до к.п. 363, као и попречне улице 
означене као к.п. 358 и 414, те наставља пружање сјеверно до 
к.ч 1959, гдје се завршава укрштањем са Дванаестом улицом.
У цијелој дужини свог пружања Девета улица обухвата 
лијеву и десну страну.

 11. Десета улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
604/4 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 834 све до к.п. 592, 
гдје се и завршава.
 У цијелој дужини свог пружања Десета улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 12. Једанаеста улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 569 
и пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 833 до краја к.п. 557, 
гдје се и завршава.
 У цијелој дужини свог пружања Једанаеста улица 
обухата лијеву и десну страну.
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такође обухватајући попречну улицу означену као к.п. 2873, 
те се код к.п. 2575 раздваја на 2 крака.
 - Први крак се пружа југозападно, дуж к.п. 2875 и 
2886, обухватајући попречну улицу означену као к.п. 2535 и 
завршава се код к.п. 2503.
 - Други крак почиње од к.п. 2575 и пружа се дуж 
к.п.2870, у правцу југоистока, обухватајући попречне улице 
означене као к.п. 2868/2 и к.п. 2632, те наставља пружање 
у правцу југа дуж к.п. 2870, затим се код к.п. 2651 повија 
у правцу југоистока  и наставља до к.п. 2648. Преко к.п. 
2868/1  наставља сјевероисточно до краја к.п. 2682, гдје се и 
завршава.
 У цијелој дужини свог пружања Четврта улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 7.  Пета улица 
 - Почиње од к.п. 888/1 и пружа се у правцу запада 
дуж к.п. 917, обухватајући попречне улице означене као к.п. 
2849 и 913. Затим наставља пружање западно дуж к.п. 2314 
и 2313/1 до границе к.п. 2311. гдје се и завршава. У цијелој 
дужини свог пружања Пета улица обухвата лијеву и десну 
страну.     
                                                                                      
 8. Шеста улица  
 - Почиње одвајајући се од Главне балатунске улице 
код к.п. 685/2 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 727, при томе 
обухватајући попречну улицу означену као к.п. 632 и даље 
наставља југозападно дуж к.п. 727 и 2871, након чега сијече 
к.п. 2813, те наставља катастарском парцелом 2873, до краја 
парцеле 2573, гдје се и завршава укрштањем са Четвртом 
улицом.
 У цијелој дужини свог пружања Шеста улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 9.  Седма улица 
 - Почиње од к.п. 492, гдје се раздваја од Осме и Главне 
балатунске улице. Наставља своје пружање јужно, дуж к.п. 
726, при томе обухватајући попречну улицу означену као 
к.п. 641, те наставља пружање јужно, до почетка к.п. 2682, 
гдје се и завршава.
 У цијелој дужини свог пружања Седма улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 10. Осма улица 
 - Почиње од к.п. 224, одвајајући се од Седме и Главне 
балатунске улице, те се пружа сјеверно до краја к.п. 227, гдје 
се одваја у 2 крака.
 - Први крак се протеже сјевероисточно, дуж к.п. 
722 и 2846  и сијече к.п. 2806 и 2844, те наставља даље дуж 
к.п. 2859, до краја к.п. 1823. (Први крак обухвата попречне 
улице означене  к.п. 173, 86, 172, 16 171, 30 ).
 - Други крак почиње од к.п. 227 и пружа се 
сјеверозападно дуж к.п. 721, сијекући к.п. 2827/2, наставља 
пружање дуж к.п. 2848 и 736, при томе обухватајући 
попречну улицу означену као к.п. 746/2, све до к.п. 750, гдје 
се завршава укрштањем са Главном рачанском улицом.
У цијелој дужини свог пружања Осма улица обухвата лијеву 
и десну страну.

 11. Девета улица 
 - Почиње одвјајајући се од Главне балатунске улице 
код к.п. 487 и пружа се у правцу југозапада, дуж к.п. 725, 
2866, при чему обухвата попречну улицу означену као к.п. 

2218 и наставља пружање до к.п. 2865, гдје се и заршава.
У цијелој дужини свог пружања Девета улица обухвата 
лијеву и десну страну.

 12. Десета улица  
 - Почиње одвајајући се од Главне балатунске улице, 
код к.п. 352 и пружа се у правцу сјевер - сјеверозапад дуж 
к.п. 724, затим се код к.п. 334 раздаја на да крака, од којих 
се први крак пружа у правцу сјевера и завршава се код к.п. 
2162, док се други крак пружа у правцу југа и завршава на 
крају к.п. 337.
 У цијелој дужини свог пружања Десета улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 (4) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БАТКОВИЋ 
све катастарске парцеле наведене у предстојећим тачкама 
припадају катастарској општини Батковић).

 1. Главна улица
 - Почиње од к.п. 6388 и пружа се у правцу сјевера 
дуж к.п. 7047, 3280, 6992, 1321,  3272 и 6951 укључујући и 
попречне улице означене као  к.п. 2789/1, 6993, 2102 и 2063 и 
завршава се на почетку к.п. 6838.
 У цијелој дужини свог пружања Главна улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 2. Каравласи
 - Улица Каравласи се састоји од осам одвојених 
кракова.
 - Први крак почиње одвајајући се од Главне улице 
код к.п. 6408 и пружа се у правцу запада до к.п. 6453/3, и 
обухвата само десну страну од к.п. 6461 до краја к.п. 6453/3.
 - Други крак почиње одвајајући се од Главне улице 
и пружа се у правцу истока од к.п. 6334 до краја к.п. 6335.  У 
цијелој дужини свог пружања други крак улице Каравласи 
обухвата лијеву и десну страну.
 - Трећи крак почиње одвајајући се од Главне улице 
код к.п. 6471/2 и пружа се у правцу запада дуж к.п. 7058 до 
краја к.п. 6459, гдје се и завршава. У цијелој дужини свог 
пружања Трећи крак улице Каравласи обухвата лијеву и 
десну страну.
 - Четврти крак почиње одвајајући се од Главне 
улице код к.п. 6325/1 и пружа се у правцу истока дуж к.п. 
7041 до краја к.п. 6315, обухватајући при томе к.п. 6299/7 .У 
цијелој дужини свог пружања четврти крак улице Каравласи 
обухвата лијеву и десну страну.
 - Пети крак почиње одвајајући се од Главне улице 
код к.п. 3055 и пружа се у правцу запада дуж к.ч. 3065 до 
к.п. 3059 У цијелој дужини свог пружања Пети крак улице 
Каравласи обухата лијеву и десну страну.
 - Шести крак почиње одвајајући се од Главне улице 
код к.п. 3069/5 и пружа се у правцу запада дуж к.п. 3083 
и 3106 при томе обухатајући к.п. 3091/2 и 3106 (попречне 
улице) и завршава се на крају к.п. 3117. У цијелој дужини 
свог пружања шести крак улице Каравласи обухавта лијеву 
и десну страну.
 - Седми крак почиње одвајајући се од Главне улице 
код к.п. 2993 и пружа се у правцу истока дуж к.п. 2995, 7038 
и 7023 при томе обухватајаћи попречну улицу означену као 
к.п. 2956 и завршава се код к.ч. 6075. У цијелој дужини свог 
пружања седми крак улице Каравласи обухвата лијеву и 
десну страну.
 - Осми крак почиње одвајајући се од Главне улице 
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код к.п. 2888 и пружа се у правцу истока дуж к.п. 3279, при 
томе обухватајући попречну улицу означену као к.п. 2870 и 
завршава се код к.п. 2861. У цијелој дужини свог пружања 
осми крак улице Каравласи обухвата лијеву и десну страну.

 3. Гајићи 2
 - Улица Гајићи 2 састоји се од два одвојена крака
 - Први крак почиње и пружа се у правцу истока 
сијекући к.п. 1017/1  и 1003/1, на којој се и завршава. У 
цијелој дужини свог пружања први крак улице Гајићи 2 
обухвата лијеву и десну страну.
 - Други крак  улице Гајићи 2 почиње одвајајући се 
од Главне улице код к.п. 1005 и пружа се у правцу истока 
дуж к.п. 1322 и 6963, при томе обухватајући попречне улице  
означене као к.п. 966, 1324, 6986, 829, 909, 1323, 878, 847 и 
2214 (попречна улица означена као к.п. 6986 се завршаа 
код к.п. 5558) . Други крак улице Гајићи 2 се завршава на 
граници к.п. 6963. У цијелој дужини свог пружања други 
крак улице Гајићи 2 обухвата лијеву и десну страну.

 4. Клис 1
 - Улица Клис 1 почиње од к.п. 624 и пружа се у 
правцу сјевера дуж к.п. 687 и 6922, при чему обухвата 
попречне улице означене као к.п. 608, 655, 6934, 567, 214, 247, 
686, 328, 685, 188, 162, 285, 103 и завршава се код к.п. 3725. 
Попречна улица означена као к.п. 6934 припада улици Клис 
1 од к.п. 646 до к.п. 654. Попречна улица означена као к.п. 
685 припада улици Клис 1 у два дијела. Први дио почиње 
од к.п. 371 и завршава код к.п. 55, док други дио почиње 
код к.п. 84 и завршава се код к.п. 8. У цијелој дужини свог 
пружања улица Клис 1 Обухвата лијеву и десну страну. 

 5. Клис 2
 - Улица Клис 2 почиње од к.п. 509 и пружа се у правцу 
сјевера дуж к.п. 683, при чему обухвата попречну улицу 
означену као к.п. 445, те се код к.п. 448 раздваја на два крака.
 Први крак наставља пружање у правцу 
сјевероистока дуж к.п. 683, 6928, 6929 и 3658/2 и завршава се 
на граници к.п. 3658/1 код к.п. 3656. Први крак улице Клис 
2 у цијелој дужини свог пружања обухвата лијеву и десну 
страну.
 Други крак улице Клис 2 почиње код к.п. 54 
и пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 684 и 685 
(од к.п. 28 сјеверозападно у дужини од 250м), при чему 
обухвата попречну улицу означену као к.п. 17 (од к.п. 24 
сјевероисточно у дужини од 130м). Други крак улице Клис 
2 завршава се на крају к.п. 8, одакле прелази у улицу Клис 
1. У цијелој дужини свог пружања други крак улице Клис 2 
обухвата лијеву и десну страну.   

 6. Липовица 1
 - Улица Липовица 1 почиње одвајајући се од Главне 
улице код к.п. 1084 пружа се у правцу запада дуж к.п. 1319, 
те се код к.п. 1117 раздваја на два крака.
 - Први крак почиње код к.п. 1117 и пружа се у правцу 
југозапада дуж к.п. 1326, 1327 и 7007, при чему обухвата 
попречне улице означене као к.п. 1250 и 3281 и завршава се 
на граници к.п. 7006. У цијелој дужини свог пружања први 
крак улице Липовица 1 обухата лијеву и десну страну.
 - Други крак улице Липовица 1 почиње код к.п. 1091 
и пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 1319 и 7006, затим 
сијече к.п. 6857 (канал), те наставља пружање катастарском 
парцелом бр. 6941, при чему обухвата попречне улице, 

означене као к.п. 1318, 1320, 1172, 7002 (катастарска парцела 
7002 припада другом краку улице Липовица 1 у два дијела, 
гдје први почиње од к.п. 4298 и иде југозападно од главног 
правца у дужини од 1100м, а други дио почиње од к.п. 4142 
и иде јужно од главног правца улице у дужини од 500м), те 
попречну улицу која се пружа уз западну ивицу катастарске 
парцеле 6863 (канал) и то од к.п. 4183 сјеверно у дужини од 
175м. Други крак улице Липовица 1 завршава се на крају 
к.п. 4096. У цијелој дужини свог пружања други крак улице 
Липовица 1 обухвата лијеву и десну страну.     

 7. Липовица 2
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
3001 и пружа се у правцу запада дуж к.п. 3004 и 7018, затим 
сијече к.п. 6868 (канал) и наставља пружање дуж к.п. 7014, 
при томе обухватајући попречне улице означене као к.п. 
5779 и 2763 (улица означена као к.п. 2763 припада улици 
Липовица 2 у једном дијелу и то од к.п. 5855 до к.п. 2755), те 
се код к.п. 2784 раздваја на 3 крака.
 - Први крак пружа се у правцу сјеверозапада дуж 
к.п. 3282 и завршава се код к.п. 2635.
 - Други крак пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 
3284, при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 
3283, 2673, 2727 (од к.п. 2721 до к.п. 2726) и завршава се на 
граници насељеног мјеста код к.п. 5875.
 - Трећи крак пружа се у правцу сјевероистока 
дуж к.п. 3284, 6995 и 1325 при чему обухвата попречне 
улице означена као к.п. 2615, 2520, 3281 (од к.п. 2513 до к.п. 
1310), 2554, 6993 (од к.п. 5712 до к.п. 5737/2) и завршава се 
укрштањем са Главном улицом код к.п. 1019. 
 У цијелој дужини свог пружања улица Липовица 2 
обухвата лијеву и десну страну.

 8. Марићи
 - Улица Марићи почиње од к.п. 5010 и пружа се 
у правцу истока дуж к.п. 6989, 3276, при чему обухвата 
попречне улице означене као к.п. 2377 (од к.п. 2376 до к.п. 
2372/1), те се код к.п. 2336 раздваја на два крака.
 - Први крак пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 
3277, 3278/1, при чему обухвата попречне улице означене са 
к.п. 2325 (прави круг и спаја се са другим краком), 2439, 2491 
и завршава се код к.п. 2470.
 -  Други крак пружа се у правцу сјевероистока 
дуж к.п. 3276, 6971, при томе обухватајући попречну улицу 
означену са к.п. 3275 и завршава се на граници насељеног 
мјеста код к.п. 5175.
 У цијелој дужини свог пружања улица Марићи 
обухвата лијеву и десну страну.

 9. Стари Гојсовац
 Почиње код к.п. 6138 одвајајући се од улице 
Каравласи, пружа се у правцу истока дуж к.п. 7034, 7036 
благо се повијајући према југу, а обухватајући попречне 
улице означене као к.п. 6124/4, 7033, 7035 и завршава се код 
к.п. 6197. Улица Стари Гојсовац у дијелу пружања уз границу 
насељеног мјеста (од к.п.  6178 до к.п. 6214/2) обухвата 
искључиво парцеле десно од саобраћајнице, односно све оне 
катастарске парцеле које се налазе у границама насељеног 
мјеста Батковић, у преосталом дијелу обухвата лијеву и 
десну страну.  

 10. Марка Николића
 - Почиње код к.п. 773 одвајајући се од Главне улице, 
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пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 1317, 3274, 3273, 
благо правећи полукруг,  при чему обухвата попречне улице 
означене као к.п. 753, 787, 805, 2204, 2007, 1981, 1957, 2037 
и завршава се код к.п. 2051 новим укрштањем са Главном 
улицом. У цијелој дужини свог пружања улица Марка 
Николића обухвата лијеву и десну страну.

 (5) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БРОДАЦ 
ГОРЊИ (све катастарске парцеле наведене у предстојећим 
тачкама припадају катастарској општини Бродац Горњи).

 1. Главна брочанска
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 
1905/5 и пружа се у правцу истока дуж к.п. 2348, при томе 
обухватајући попречне улице означене као к.п. 2350 (од к.п. 
1992 до к.п. 1888), 2351 (од к.п. 1871 до к.п. 1878), 476, затим 
се укршта са Главном улицом сијекући к.п. 719 и наставља 
своје пружање дуж к.п. 725, 2380 и 2381 при чему сијече 
попречну улицу означену као к.п. 2269 и обухвата њен 
сјеверни дио и то од к.п. 2008 до к.п. 2011 и завршава се на 
граници насељеног мјеста код к.п. 1359/2.
 У цијелој дужини свог пружања Главна брочанска 
улица обухвата лијеву и десну страну.

 2. Главна улица
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 2033 
и пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 2383,  сијече к.п. 
2269, те наставља пружање дуж к.п. 2378, 719,  при томе 
обухватајући попречне улице означене као к.п. 675, 2379, 
726, 520, 426 и завршава се код к.п. 1380/4.
 У цијелој дужини свог пружања Главна улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 3. Дангуба
 - Почиње од к.п. 1555 и пружа се у правцу истока 
дуж к.п. 2324 и 2325, те се завршава на граници к.п. 2263 код 
к.п. 1644.
 У цијелој дужини свог пружања улица Дангуба 
обухвата лијеву и десну страну.

 4.  Карин пут
 - Почиње од к.п. 2104 и пружа се у правцу сјевера 
дуж к.п. 2371, при томе обухватајући попречне улице 
означене као к.п. 2372 (од к.п. 2146 до к.п. 2150) и 2069/14 и 
завршава се на граници катастарске парцеле број 2282, код 
к.п. 2068. У цијелој дужини свог пружања улица Карин пут 
обухвата лијеву и десну страну пута.

 5.  Друга улица
 - Почиње од к.п. 626 и пружа се у правцу југа дуж 
к.п. 727, те се код к.п. 704 раздваја на два крака. 
 - Први крак пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 
2348  и завршава на граници к.п. 2279 код к.п. 1991.
 - Други крак пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 
2348  и завршава се код к.п. 714. 
 У цијелој дужини свог пружања Друга улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 6. Трећа улица
 - Почиње одвајајући се на раскрсници од Главне 
и Главне брочанске улице код к.п. 567 и пружа се у правцу 
сјевера дуж к.п. 568, те се код к.п. 537 раздаја на два крака.
 - Први крак пружа се у правцу сјеверозапада дуж 

к.п. 558 и завршава се код к.п. 136.
 - Други крак пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 
558 и завршава се на раскрсници укрштањем са Главном 
брочанском и Главном улицом код к.п. 557. 
У цијелој дужини свог пружања Трећа улица обухвата 
лијеву и десну страну. 

 7. Четврта улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
433 и пружа се у правцу истока дуж к.п. 723 и 2352, при 
чему обухвата попречне улице означене као к.п. 497 и 722 
(почиње од к.п. 450 и завршава се укрштањем са Шестом 
улицом код к.п. 415), те се завршава укрштањем са Главном 
брочанском улицом код к.п. 1844.
 У цијелој дужини свог пружања Четврта улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 8. Пета улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
164/1 и пружа се у правцу истока дуж к.п. 718, при чему 
обухвата попречне улице означене као к.п. 165, 717 и 116, 
те се завршава код к.п. 174. у цијелој дужини свог пружања 
Пета улица обухвата лијеву и десну страну.

 9. Шеста улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
412 и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 421 и 722 (од 
к.п. 1816 сјеверозападно до к.п. 1424), 2347, 2336 при томе 
обухватајући попречну улицу означену као к.п. 721 и 
завршава се на граници к.п. 2667 код к.п. 1428.
Шеста улица у цијелој дужини свог пружања обухвата 
лијеву и десну страну.

 10. Седма улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 253 
и пружа се у правцу сјевер - сјевероисток дуж к.п. 715, при 
чему обухвата попречне улице означене као к.п. 211, 69, 71 и 
49, те се завршава на граници к.п. 2343 код к.п. 2.
У цијелој дужини свог пружања Седма улица обухвата 
лијеву и десну страну.

 11. Осма улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 273 
и пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 720 и 299, те се заршава 
укрштањем са Главном улицом код к.п. 297.
У цијелој дужини свог пружања Осма улица обухвата лијеву 
и десну страну.

 (6) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА  БРОДАЦ 
ДОЊИ (све катастарске парцеле наведене у предстојећим 
тачкама припадају катастарској општини Бродац Доњи).

 1. Главна брочанска
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 2074 
и креће се у працу истока дуж к.п. 2710, 531 и 2714, те се 
завршава  на граници к.п. 2952 (канал), код к.п. 2239.
У цијелој дужини свог пружања Главна брочанска улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 2. Главна
 - Почиње код к.п. 2465 и пружа се у правцу запада 
дуж к.п. 2746, 865, 2736, при чему обухвата попречну улицу 
означену као к.п. 887 и 2742 и завршава се на граници 
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насељеног мјеста код к.п. 2078/2.
 У цијелој дужини свог пружања Главна улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 3. Јелаз
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 752 
и пружа се у правцу запада дуж к.п. 904, при чему обухвата 
попречне улице означену као к.п. 769, 1814, 806, 818 и 
завршава се на граници к.п. 2592 код к.п. 1885.
У цијелој дужини свог пружања улица Јелаз обухвата лијеву 
и десну страну.

 4. Прва улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
515 и пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 536, при томе 
обухватајући попречну улицу означену као к.п. 535, затим 
сијече Главну брочанску улицу и наставља пружање сјеверно 
дуж к.п. 369/1, гдје се и завршава. Прва улица обухвата 
лијеву и десну страну од свога почетка па до краја к.п. 468, 
одакле обухвата само десну страну и то до почетка к.п. 377, 
после чега поново обухвата лијеву и десну страну до краја 
свога пружања.

 5. Девета улица
 - Почиње одвајајући се од Главне брочанске улице 
код к.п. 358 и пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 526 и 2693, 
при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 527, 
525, 524, 2706 (од к.п. 22 до к.п. 11) и завршава се код к.п. 
2036.
 У цијелој дужини свог пружања Девета улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 6. Десета улица
 - Почиње одвајајући се од Главне брочанске улице 
код к.п. 277 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 278, при чему 
обухвата попречну улицу означену као к.п. 405, те се код к.п. 
409 раздваја на два крака.
 - Први крак почиње код к.п. 411 и пружа се у правцу 
југоистока дуж к.п. 533 и 2732, при чему обухвата попречну 
улицу означену као к.п. 534 (од к.п. 439 до краја к.п. 444) 
и завршава се на крају к.п. 2150. Први крак Десете улице 
у цијелој дужини свог пружања обухвата лијеву и десну 
страну.
 - Други крак почиње код к.п. 273 и пружа се у 
правцу сјевероистока дуж к.п. 533  и завршава се на граници 
к.п. 2717 код к.п. 247. У цијелој дужини свог пружања, Други 
крак Десете улице обухвата лијеву и десну страну.

 7. Једанаеста улица
 - Почиње одвајајући се од Главне брочанске улице 
код к.п. 289 и пружа су у правцу сјевера дуж к.п. 528 и 2686  
и завршава се код к.п. 2711/2.
У цијелој дужини свог пружања Једанаеста улица обухвата 
лијеву и десну страну.

 8. Дванаеста улица
 - Дванаеста улица састоји се из два одвојена крака. 
 -  Први крак почиње одвајајући се од Главне 
брочанске улице код к.п. 188 и пружа се у правцу сјевера 
дуж к.п. 530 (улица), при чему обухвата попречну улицу 
означену као к.п. 195 и завршава се на граници к.п. 529 
код к.п. 104. У цијелој дужини свог пружања Први крак 
Дванаесте улице обухвата лијеву и десну страну.

 - Други крак почиње одвајајући се од Главне 
брочанске улице код к.п. 224 и пружа се  у правцу југа дуж 
к.п. 532 (улица) и завршава се на граници к.п. 236 код к.п. 
244. У цијелој дужини свог пружања други крак, Дванаесте 
улице обухвата лијеву и десну страну.

 (7) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА БУКОВИЦА 
ДОЊА (све катастарске парцеле наведене у предстојећим 
тачкама припадају катастарској општини Буковица Доња).

 1. Буквари
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 
184/2 и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 3037, при томе 
обухватајући попречне улице означене као к.п. 171, 3038 (од 
к.п. 201 до краја к.п. 245/2), 278, 242/2, 242/4, 242/3, 242/5, 
242/1, 241 (од к.п. 240 до границе к.п. 3037 код к.п. 227), 533/1 
(од к.п. 536 до к.п. 532), 3039, 3040 (од к.п. 590/3 до к.п. 587), 
3036 (од к.п. 592 до к.п. 87), 3040, 597 и завршава се код к.п. 
775/1.
 У цијелој дужини свог пружања улица Буквари 
обухвата лијеву и десну страну.

 (8) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА  ВЕЛИКА 
ОБАРСКА (све катастарске парцеле наведене у предстојећим 
тачкама припадају катастарској општини Велика Обарска).

 1. Главна улица
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 4126 
и пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 4443, 1796, 1795, 4388, 
1794  и завршава се на граници насељеног мјеста код к.п. 
2157. Од свог почетка, па до краја к.п. 2156  Главна улица 
обухвата лијеву и десну страну, док од краја к.п. 2156 па до 
краја к.п. 2157 обухвата само лијеву страну. 

 2.  Пољана
 - Улица Пољана састоји се из два одвојена дијела.
 - Први дио почиње одвајајући се од Главне улице 
код к.п. 1390 и пружа се у правцу запада дуж к.п. 1811, па се 
код к.п. 1377 раздваја на два крака.
 - Први крак пружа се у правцу југозапада 
настављајући кретање дуж к.п. 1811 и завршава се код к.п. 
1400. У цијелој дужини свог пружања Први крак, првог 
дијела улице Пољана обухвата лијеву и десну страну.
 - Други крак пружа се у правцу сјеверозапада дуж 
к.п. 1378 и завршава се на граници к.п. 3468 на крају к.п. 
3444. У цијелој дужини свог пружања други крак првог 
дијела улице Пољана обухвата лијеву и десну страну.
 - Други дио почиње одвајајући се од Главне улице 
код к.п. 3120 и пружа се у правцу запада дуж к.п. 4389, 1800, 
затим сијече парцелу бр. 4303 и наставља западно дуж к.п. 
4396, након чега сијече парцелу бр. 6939 (канал), те наставља 
своје пружање дуж к.п. 4500,  при томе обухватајући 
попречне улице означене као к.п. 567, 572, 1801 (јужно од 
к.п. 562 до краја к.п. 553 и сјеверозападно од к.п. 568 до 
к.п. 651), 648, 596, 566 (од к.п. 3339 до краја к.п. 3340), 443,  
4393 (од к.п. 3227 до к.п. 3182), 4395, 4392 (од к.п. 3187 до 
к.п. 3189), 4494, 6944, 6945, 6946 (од к.п. 4850  западно до 
к.п. 4940) и завршава се на граници насељеног мјеста код 
к.п. 4499. У цијелој дужини свог пружања Други крак улице 
Пољана обухвата лијеву и десну страну. 

 3. Буковица
 - Улица Буковица састоји се од два крака.
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 - Први крак почиње од к.п.  5805 и пружа се у 
правцу југа дуж к.п. 6963, при чему обухвата попречне 
улице означене као к.п. 6965, 6051, 6964, 6001, 5995/9, 
5995/22, 5995/8, 6015, 6008/8, 6962, 5401, 6958 (од к.п. 5415 
југозападно до краја к.п. 5374), 6957/1 (од к.п. 5374 западно 
до к.п. краја к.п. 5262), 6969 (од к.п. 6157 до к.п. 6149), 5411/3, 
6970/1 (од к.п. 5250/2 до к.п. 6548), 6968, 6973, 6972, 6520, 
6466, 6837/18 и завршава се код к.п. 6820/16, укрштањем 
са другим краком, односно Магистралним путем м14.1. У 
цијелој дужини свог пружања први крак улице Буковица 
обухвата лијеву и десну страну.
- Други крак улице Буковица почиње одвајајући се од 
првог крака код к.п. 6820/16 и пружа се у два правца, 
односно источно и западно. Западни правац се пружа 
дуж Магистралног пута м14.1 к.п. 6974  и завршава се на 
граници насељеног мјеста код к.п. 6676, при чему обухвата 
само десну страну, односно све оне парцеле сјеверно од 
саобраћајнице, које припадају к.о. Обарска Велика. Источни 
правац се пружа дуж Магистралног пута м14.1 к.п. 6974, при 
чему обухвата попречне улице означене са к.п. 6967 и 6887, 
те се завршава на граници насељеног мјеста код к.п. 4242/1. 
Западни правац улице у цијелој дужини свог пружања 
обухвата искључиво лијеву страну, односно све катастарске 
парцеле сјеверно од саобраћајнице, које припадају к.о. 
Обарска Велика.

 4. Јелав
 - Почиње од к.п. 1179 и пружа у правцу сјевероистока 
се дуж к.п. 1809, 942, затим сијече к.п. 4302/1 (канал) и 
наставља пружање дуж к.п. 4357, па сијече катастарску 
парцелу 4299 (канал), те наставља своје пружање дуж к.п. 
4360, 1805, 4362,  при томе обухватајући попречне улице 
означене са к.п. 1133, 929,1806, 4366, 1804 и 4365. Улица 
Јелав се завршава на граници к.п. 4455 код к.п. 2592.  Од к.п. 
1179 па до к.п. 1008 улица Јелав у главном правцу пружања 
обухвата искључиво лијеву страну пута односно све к.п. 
сјеверно од саобраћајнице, док у свом преосталом дијелу 
обухвата лијеву и десну страну.

 5. Табашница
 - Почиње код к.п. 1437 и пружа се у правцу 
југозапада дуж к.п. 1812, 4411, затим сијече к.п.6939 (канал) 
и наставља пружање дуж к.п. 6951, при томе обухватајући 
попречне улице означене са к.п. 1408, 1811 (од к.п. 1417 
до к.п. 1426), 4407 (спојена са главним правцем улице 
некатегорисаним путем који нема издвојену катастарску 
парцелу и протеже се уз источну ивицу к.п. 6939 – канал), 
4406 (од к.п. 3383 до к.п. 3393), 4586, 6949, 6950, 6948, 4736, 
5443, 5436 (од к.п. 5435 до краја к.п. 5432), 5430, 6958 (од к.п. 
5411/1 до к.п. 5415), 6952, 6953 (од к.п. 5140 до укрштања са 
к.п. 6956), 6956 (од к.п. 5135/1 до к.п.5130), 5300 и 5301, те се 
завршава на граници катастарских парцела 6951 и 1.
У цијелој дужини свог пружања улица Табашница обухвата 
лијеву и десну страну.

 6. Буџак
 - Улица Буџак састоји се из два одвојена дијела.
 - Први дио улице Буџак почиње одвајајући се од 
Главне улице код к.п. 1667 и пружа се у правцу запада дуж 
к.п. 1813, при чему обухвата попречне улице означене са к.п. 
1643, 1519, 1813, те се код к.п. 1607 раздваја на два крака. 
 - Први крак првог дијела улице Буџак пружа се у 
правцу југ-југозапад дуж к.п. 1813 4419, затим сијече к.п. 

6939 (канал) и наставља пружање у правцу југозапада дуж 
к.п. 6963, при чему обухввата попречне улице означене са 
к.п.  4435 (спојена са главним правцем првог дијела улице 
Буџак некатегорисаним путем који, који нема издвојену 
катастарску парцелу и протеже се уз источну ивицу к.п. 6939 
- канал и то у правцу југа од к.п. 3987 до границе насељеног 
мјеста код к.п. 4242/1), 4440 (од к.п. 4165/2 до краја к.п. 
4146), 4441, 4431, 4428 (од к.п. 4092 до краја к.п. 4050), 4053, 
4058, 4034 и 3529, те се завршава код к.п. 5806. Први крак 
првог дијела улице Буџак у цијелој дужини свог пружања 
обухвата лијеву и десну страну.
 - Други крак првог дијела улице Буџак почиње од 
к.п. 1536 и пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 1595, 
1564 и 4414, при чему обухвата попречне улице означене са 
к.п. 1534, 1546 и 1563, те се завршава укрштањем са улицом 
Табашница код к.п. 3560. У цијелој дужини свог пружања 
први Други крак првог дијела улице Буџак обухвата лијеву 
и десну страну. 
 - Други дио улице Буџак почиње одвајајући се од 
Главне улице код к.п. 1679 и пружа се у правцу југозапада дуж 
к.п. 1760 и 4427, затим сијече к.п. 4426 (некатегорисан пут) и 
4308 (канал), те наставља пружање у правцу југозапада дуж 
к.п. 4425 и завршава се код к.п. 3938/4. У цијелој дужини 
свог пружања други дио улице Буџак обухвата лијеву и 
десну страну.

 7. Познановићи
 - Улица Познановићи састоји се из два одвојена 
дијела.
 - Први дио улице Познановићи почиње одвајајући 
се од Главне улице код к.п. 1187/1 и пружа се у правцу 
сјевер – сјевероисток дуж к.п. 1187/2, 1810/1, затим сијече 
катастарску парцелу 4302/1 (канал) и наставља пружање 
дуж к.п. 1803, при томе обухватајући попречне улице 
означене са к.п. 1234, 1267, 1253, 1285, 716 (од к.п. 724 до к.п. 
715), 1802/1, 2678, 4348, 2660 и завршава се код к.п. 2288. У 
цијелој дужини свог пружања први дио улице Познановићи 
обухвата лијеву и десну страну.
 - Други дио улице Познановићи почиње одвајајући 
се од Главне улице код к.п. 1289 и пружа се у  правцу 
сјевероистока дуж к.п. 1302 (од почетка улице до к.п. 1303/1), 
1316 при томе обухватајући попречне улице означене са к.п. 
1296, 1295, 1326 (од к.п. 1325 до к.п. 1320/2) и завршава се 
на граници к.п. 4302/1 код к.п. 1315. У цијелој дужини свог 
пружања други дио улице Познановићи обухвата лијеву и 
десну страну.

 8. Миљевићи
 - Улица Миљевићи састоји се из два одвојена дијела
 - Први дио почиње одвајајући се од  Главне улице 
код к.п. 1444 и пружа се у правцу исток – југоисток дуж к.п. 
1809  (од к.п. 1444 до к.п. 1131), 1808, 4379, 1807, 4371,при 
чему обухвата попречне улице означене са к.п. 1161, 3662, 
3655, 1121, 4384, 3656, 1120, 1099, 4381, 4382, 1705, 1719, 
842, 848, 890, 886, 4374 и 4453, те се завршава на граници 
катастарске парцеле бр. 4310 (канал), код к.п. 3755. Први 
дио улице Миљевићи од свог почетка код к.п. 1444 па до к.п. 
1131 обухвата искључиво десну страну пута, односно све 
катастарске парцеле јужно од саобраћајнице. У преосталом 
дијелу свог пружања први дио улице Миљевићи обухвата 
лијеву и десну страну.
 - Други дио почиње одвајајући се од Главне улице 
код к.п. 4120/9 и пружа се у правцу сјевероистока дуж 
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к.п. 4444,  и то од к.п. 4120/9 до краја к.п. 4120/44, гдје се 
и завршава. Други дио улице Миљевићи у цијелој дужини 
свог пружања обухвата лијеву и десну страну. 

 9. Огорелица
 - Улица Огорелица се састоји из три одвојена дијела;
 - Први дио улице Огорелица, почиње одвајајући 
се од улице Познановићи код к.п. 2288 и пружа се у правцу 
сјевера дуж к.п. 4344, 4345, 1797,  при чему обухвата попречне 
улице означене са к.п. 1798, 4339, 357, 347, 2228 (попречна 
улица је спојена са улицом Огорелица некатегорисаним 
путем без издвојене катастарске парцеле уз јужну ивицу 
канала означеног са к.п. 4296), 4336, 399, 292, 253/1, 179, 197, 
193/3, 104, 4319, 30 (спојена са правцем улице Огорелица 
неозначеним некатегорисаним путем који се пружа уз 
источну ивицу к.п. 4290 (од к.п. 2021 до к.п. 2023),  кога 
пресијеца и одакле пут наставља дуж к.п. 30), 4325, 2028, 53, 
44, те попречна улица која нема катастарску ознаку а пружа 
се уз десну ивицу к.п. 4284  (канал), (од к.п. 2031 до краја к.п. 
10) и обухвата само десну страну, односно парцеле источно 
од пута. Први дио улице Огорелица завршава се на граници 
к.п. 4284 – канал, код к.п. 51/2. Први дио улице Огорелица 
у цијелој дужини свог пружања, уз изузетак горе наведене 
попречне улице, обухвата лијеву и десну страну.
 - Други дио улице Огорелица почиње одвајајући 
се од главне улице код к.п. 404/1 и пружа се у правцу 
сјевероистока дуж к.п. 1799, при чему обухвата попречне 
улице означене са к.п. 376 и 361, те се завршава на граници 
к.п. 4292 код к.п. 358. У цијелој дужини свог пружања други 
дио улице Огорелица обухвата лијеву и десну страну.
 - Трећи дио улице Огорелица почиње одвајајући 
се од Главне улице код к.п. 416 и пружа се дуж к.п. 414 и 
завршава се на граници к.п. 413 код к.п.  410. У цијелој 
дужини свог пружања трећи дио улице Огорелица обухвата 
лијеву и десну страну. 

 10. Николе Тесле
 - Почиње код к.п. 3623/54 одвајајући се од улице 
Јована Дучића, пружа се у правцу сјеверозапада дуж 
к.п. 3623/55, сијече катастарску парцелу бр. 1812, затим 
наставља пружање дуж к.п. 1429/36, 1396/6 и завршава се 
код к.п. 1381/1.

 11. Јована Дучића
 - Почиње код к.п. 1498 одвајајући се од Главне улице, 
пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 3623/56, затим се код 
к.п. 3623/147 повија у правцу сјеверозапада и завршава се 
код к.п. 3623/4 укрштањем са улицом Табашница. У цијелој 
дужини свог пружања улица Јована Дучића обухвата лијеву 
и десну страну.

 12. Доситеја Обрадовића
 - Почиње код к.п. 1441/7 одвајајући се од улице 
Јована Дучића, пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 
3623/3, 3623/50 и завршава се код к.п. 3623/41. У цијелој 
дужини свог пружања улица Доситеја Обрадовића обухвата 
лијеву и десну страну.

 13. Аце Видића
 - Почиње код к.п. 3623/40 одвајајући се од улице 
Николе Тесле, пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 
1440/3 и завршава се код к.п. 1440/5 укрштањем са Главном 
улицом.

 14. Бранка Ћопића
 - Почиње код к.п. 3623/30 одвајајући се од улице 
Николе Тесле, пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 3623/39 
и завршава се код к.п. 3623/101. У цијелој дужини свог 
пружања улица Бранка Ћопића обухвата лијеву и десну 
страну.

 15. Јована Јовановића Змаја
 - Почиње код к.п. 3623/29 одвајајући се од улице 
Николе Тесле, пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 3623/20 
и завршава се код к.п. 3623/21. У цијелој дужини свог 
пружања улица Јована Јовановића Змаја обухвата лијеву и 
десну страну.

 16.  Михајла Пупина
 - Почиње код к.п. 1429/26 одвајајући се од улице 
Табашница, пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 
1429/33 и завршава се код к.п. 1401. У цијелој дужини свог 
пружања улица Михајла Пупина обухвата лијеву и десну 
страну.

 17. Лазе Лазаревића
 - Почиње код к.п. 1429/11 одвајајући се од улице 
Николе Тесле, пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 
1429/34 и завршава се код к.п. 1429/7 укрштањем са улицом 
Михајла Пупина. У цијелој дужини свог пружања улица 
Лазе Лазаревића обухвата лијеву и десну страну.

 18. Иве Андрића
 - Почиње код к.п. 1429/21 одвајајући се од улице 
Николе Тесле, пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 1429/35 
и завршава се код к.п. 1429/17 укрштањем са улицом 
Михајла Пупина. У цијелој дужини свог пружања улица Иве 
Андрића обухвата лијеву и десну страну.

 19. Петра Петровића Његоша
 - Почиње код к.п. 3623/81 одвајајући се од улице 
Јована Дучића, пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 
3623/58 и завршава се код к.п. 3623/59 укрштањем са улицом 
Бранка Ћопића. У цијелој дужини свог пружања улица 
Петра Петровића Његоша обухвата лијеву и десну страну.

 20. Десанке Максимовић
 - Почиње код к.п. 3623/112, пружа се у правцу 
сјеверозапада дуж к.п. 3623/57 и завршава се код к.п. 
3623/100 укрштањем са улицом Бранка Ћопића. У цијелој 
дужини свог пружања улица Десанке Максимовић обухвата 
лијеву и десну страну. 

 21. Алексе Шантића
 - Почиње код к.п. 1442 одвајајући се од Главне 
улице, пружа се у правцу запада дуж к.п. 1440/17, као и дуж 
дијела к.п. 3623/50 и завршава се код к.п. 3623/51 укрштањем 
са улицом Николе Тесле. У цијелој дужини свог пружања 
улица Алексе Шантића обухвата лијеву и десну страну.

 22. Петра Кочића
 - Почиње код к.п. 3623/147 одвајајући се од улице 
Јована Дучића, пружа се у правцу сјеверзапада дуж дијела 
катастарске парцеле 3623/56 и завршава се код к.п. 3623/4 
укрштањем са улицом Табашница. У цијелој дужини свог 
пружања улица Петра Кочића обухвата лијеву и десну 
страну.
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 (9) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА ДВОРОВИ 
(све катастарске парцеле наведене у предстојећим тачкама 
припадају катастарској општини Дворови).

 1. Рудине
 - Почиње док одвајајући се од Његошеве улице код 
к.п. 980/3 и пружа се у правцу истока дуж к.п. 2959 (улица), 
при томе обухватајући попречне улице означене са к.п. 2958, 
2192/9, 2191/6, 2182/14, 2190/1, 2184/30, 2186/10, 2213, 2187/4, 
2187/1, 2187/1, 2188/1, те некатегорисани пут без катастарске 
ознаке који се пружа из источну ивицу к.п. 2226/1, па до к.п. 
2226/2. Улица Рудине завршава се на граници к.п. 2226/1 код 
к.п. 2189 и у цијелој дужини свог пружања обухвата лијеву 
и десну страну. 

 2.  Мајевичких бригада – кварт 1
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада код к.п. 1493/12 и пружа се у правцу сјеверозапада 
дуж к.п. 1493/13, све до границе к.п. 1491 док к.п. 1492/2 
гдје се и завршава. У цијелој дужини свог пружања улица 
Мајевичких бригада – кварт 1 обухвата лијеву и десну 
страну.

 3. Мајевичких бригада – кварт 2
 - Почиње одвајајући се од  улице Мајевичких 
бригада  – кварт 52 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 2891/117, 
2891/1  и завршава се укрштањем са улицом Мајевичких 
бригада – кварт 4 код к.п. 2891/42. У цијелој дужини свог 
пружања улица Мајевичких бригада – кварт 2 обухвата 
лијеву и десну страну.
 
 4. Мајевичких бригада – кварт 3
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада код к.п. 1470/3 и пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 
1470/2 и завршава се на граници к.п. 1490/1 код к.п. 1470/10. 
У цијелој дужини свог пружања улица Мајевчких бригада – 
кварт 3 обухвата лијеву и десну страну.

 5. Мајевичких бригада – кварт 4
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада код к.п. 2891/34 и пружа се у правцу југозапада 
дуж к.п. 2891/13 и 2891/1, те се завршава на граници к.п. 
2891/111 код к.п. 2891/234. У цијелој дужини свогу пружања 
улица Мајевичких бригада – кварт 4 обухвата лијеву и десну 
страну.

 6. Мајевичких бригада – кварт 6
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких бригада 
код к.п. 2890/76 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 3007/1, при 
томе обухватајући попречну улицу означену са к.п. 2891/19 
и завршава се  укрштањем са улицом Мајевичких бригада – 
кварт 44 код к.п. 2891/136. У цијелој дужини свог пружања 
улица Мајевичких бригада – кварт 6 обухвата лијеву и десну 
страну.

 7. Мајевичких бригада – кварт 8
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада – кварт 6 и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 
2891/4  и завршава се укрштањем са улицом Мајевичких 
бригада – кварт 12 код к.п. 2891/26. У цијелој дужини свог 
пружања улица Мајевичких бригада – кварт 8 обухвата 
лијеву и десну страну.

 8. Мајевичких бригада – кварт 10
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада – кварт 6 код к.п. 2891/103 и пружа се у правцу 
југозапада дуж к.п. 2891/4  и завршава се укрштањем са 
улицом Мајевичких бригада – кварт 12 код к.п. 2891/81. У 
цијелој дужини свог пружања улица Мајевичких бригада – 
кварт 10 обухвата лијеву и десну страну.

 9. Мајевичких бригада - кварт 12 
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада - кварт 52, код к.п. 2892/2 и пружа се у правцу југа 
дуж к.п. 3009/2 и завршава се укрштањем са Павловића 
путем на граници насељеног мјеста на крају к.п. 2891/125. 
Улица Мајевичких бригада - кварт 12 у дионици од к.п. 
1322/282, па до свога завршетка код к.п. 2891/125, обухвата 
искључиво лијеву страну, односно све оне катастарске 
парцеле источно од саобраћајнице. У преосталом дијелу 
свог пружања, обухвата лијеву и десну страну. 

 10. Мајевичких бригада - кварт 14
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких бригада 
- кварт 12 код к.п. 2892/1 и пружа се у правцу југозапада 
дуж к.п. 2898/1 и завршава се на граници насељеног мјеста 
код к.п.2898/62. У цијелој дужини свог пружања улица 
Мајевичких бригада - кварт 14 обухвата лијеву и десну 
страну.

 11. Мајевичких бригада - кварт  16
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада - кварт 12 код к.п. 2898/6 и пружа се у правцу 
југозапада дуж к.п. 2898/1, те се завршава укрштањем са 
улицом Мајевичких бригада - кварт 14 код к.п. 2898/85. У 
цијелој дужини свог пружања улица Мајевичких бригада - 
кварт 16 обухвата лијеву и десну страну.

 12. Мајевичких бригада - кварт 18
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада - кварт 12 и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 
2898/1, те се завршава укрштањем са улицом Мајевичких 
бригада - кварт 14 код к.п. 5898/60. У цијелој дужини свог 
пружања улица Мајевичких бригада - кварт 18 обухвата 
лијеву и десну страну.

 13. Мајевичких бригада - кварт 20
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких бригада 
- кварт 12 код к.п. 2898/22 и пружа се у правцу југозапада 
дуж к.п. 2898/1, те се завршава на граници насељеног мјеста 
код к.п.  2898/75. У цијелој дужини свог пружања улица 
Мајевичких бригада - кварт 20 обухвата лијеву и десну 
страну.

 14. Мајевичких бригада - кварт 22
 - Почиње одвајајући се од Мајевичких бригада - 
кварт 12 код к.п. 2898/63 и пружа се у правцу југозапада 
дуж к.п. 3010, те се завршава на граници насељеног мјеста 
код к.п. 2898/74. У цијелој дужини свог пружања улица 
Мајевичких бригада - кварт 22 обухвата искључиво десну 
страну, односно све оне парцеле сјеверно од саобраћајнице.

 15. Мајевичких бригада - кварт 24
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада код к.п. 2890/77 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 
2890/146, те се завршава код к.п. 2890/143. У цијелој дужини 
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свог пружања улица Мајевичких бригада - кварт 24 обухвата 
лијеву и десну страну.

 16. Мајевичких бригада - кварт  26
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада код к.п. 2890/96 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 
2890/145, те се завршава код к.п. 2890/1. У цијелој дужини 
свог упружања улица Мајевичких бригада - кварт 26 
обухвата лијеву и десну страну.

 17. Мајевичких бригада - кварт 28
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада код к.п. 2890/32 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 
2890/49, те се завршава на граници к.п. 2890/148, код к.п. 
2890/20. У цијелој дужини свог пружања улица Мајевичких 
бригада - кварт 28 обухвата лијеву и десну страну.

 18. Мајевичких бригада - кварт 30
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких бригада 
код к.п. 2890/33 и пружа се у правцу југа дуж к.п.  2890/48, 
те се завршава на граници к.п. 2890/148, код к.п. 2890/159. У 
цијелој дужини свог пружања улица Мајевичких бригада - 
кварт 30 обухвата лијеву и десну страну.

 19. Мајевичких бригада - кварт 32
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада - кварт 6 код к.п. 2891/118 и пружа се у правцу 
југозапада дуж к.п. 2891/18, те се завршава на граници к.п. 
2891/5. У цијелој дужини свог пружања улица Мајевичких 
бригада - кварт 32 обухвата лијеву и десну страну.

 20. Мајевичких бригада - кварт 34
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада - кварт 52 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 2891/14, 
те се завршава на граници к.п. 2891/61. У цијелој дужини 
свог пружања улица Мајевичких бригада - кварт 34 обухвата 
лијеву и десну страну.

 21. Мајевичких бригада - кварт 36
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада - кварт 52 код к.п. 2891/156 и пружа се у правцу југа 
дуж к.п. 2891/17, те се завршава на граници к.п. 2891/112 и 
2891/113. У цијелој дужини свог пружања улица Мајевичких 
бригада - кварт 36 обухвата лијеву и десну страну.

 22. Мајевичких бригада - кварт 38
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада - кварт 52 код к.п. 2895/4 и пружа се у правцу 
југа дуж к.п. 2895/5, те се завршава укрштањем са улицом 
Мајевичких бригада - кварт 14 код к.п. 2895/13. У цијелој 
дужини свог пружања улица Мајевичких бригада - кварт 38 
обухвата лијеву и десну страну.

 23. Мајевичких бригада - кварт 40
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада - кварт 12 код к.п. 2891/257 и пружа се у правцу 
сјевероистока дуж к.п. 2891/5, те се завршава на граници к.п. 
2891/281. У цијелој дужини свог пружања улица Мајевичких 
бригада - кварт 40 обухвата лијеву и десну страну.

 24. Мајевичких бригада - кварт 42
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада - кварт 12 код к.п. 2891/250 и пружа се у правцу 

сјевероистока дуж к.п. 2891/20, те се завршава на  источној 
граници исте. У цијелој дужини свог пружања улица  
Мајевичких бригада - кварт 42 обухвата лијеву и десну 
страну.

  25. Мајевичких бригада - кварт 44
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада - кварт 12 код к.п. 2891/193 и пружа се у правцу 
сјевероистока дуж к.п. 2891/21 и 2891/165, те се завршава 
укрштањем са улицом Мајевичких бригада - кварт 6 код к.п. 
2891/136. У цијелој дужини свог пружања улица Мајевичких 
бригада - кварт 44 обухвата лијеву и десну страну.

 26. Мајевичких бригада - кварт 46
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада - кварт 12 код к.п. 2891/145 и пружа се у правцу 
сјевероистока дуж к.п. 2891/6, те се завршава на њеној 
источној граници. У цијелој дужини свог пружања улица 
Мајевичких бригада - кварт 46 обухвата лијеву и десну 
страну.

 27. Мајевичких бригада - кварт 48
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких 
бригада код к.п. 2890/151 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 
2890/157 и 2890/66, те се завршава на граници к.п. 2890/148 
код к.п. 2890/129. У цијелој дужини свог пружања улица 
Мајевичких бригада - кварт 48 обухвата лијеву и десну 
страну.

 28. Мајевичких бригада - кварт 50
 - Почиње одвајајући се од улице Мајевичких бригада 
код к.п. 2890/119 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 3006/1, 
при чему обухвата попречне улице означене са к.п. 2873/1 
и 2865/4, те се завршава укрштањем са регионалним путем 
означеног са к.п. 3018 код к.п. 2869/2. У цијелој дужини свог 
пружања улица Мајевичких бригада - кварт 50 обухвата 
лијеву и десну страну.

 29. Карађорђева
 - Почиње код к.п. 1486/3 одвајајући се од улице 
Мајевичких бригада, пружа се у правцу сјевероистока дуж 
к.п. 1495, при чему обухвата попречне улице означене као 
к.п. 1031/3, 1031/14, 1031/8, 691/1, 509, 532/3, 544/5, 544/7, 
544/12, 1499, 92/7, 1496, 1497, 25/10 и завршава се код к.п. 
25/24.
 У цијелој дужини свог пружања Карађорђева улица 
обухвата лијеву и десну страну.
 
 30. Димитрија Лопандића
 - Почиње код к.п. 1064 одвајајући се од Карђорђеве 
улице, пружа се у правцу југоистока дуж к.п. к.п. 1508, при 
чему обухвата попречне улице означене као к.п. 1112/6, 
1115/7, 1115/6, 1113/11, 1121/6, 1121/13, 1420/2, 1380, 1435/1, 
1455/2, 1450/3, 2888/7, 1387, 1127/3, 1157, 1167/1, 2845/10, 
2844/1, 2843/6, 2842/1 и завршава се код к.п. 1325 укрштањем 
са улицом Кнеза Милоша.

 31. Кнеза Милоша
 - Почиње код к.п. 1093 одвајајући се од Карађорђеве 
улице, пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 1509, па се код 
к.п. 1278 повија и пружа у правцу сјевероистока дуж к.п. 
1261, 2985 и завршава се на граници насељеног мјеста код 
к.п. 2547. Улица Кнеза Милоша обухвата попречне улице 
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 38. Мајевичка
 - Почиње код к.п. 349 одвајајући се од Београдске 
улице, пружа се у правцу истока дуж к.п. 1501, 3017, 2955, 
при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 268, 
247, 221, 2159/3, 2052/1, 2084/1, 2052/26, 2954/2 и завршава 
се на граници насељеног мјеста код к.п. 2132.
 У цијелој дужини свог пружања Мајевичка улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 39.Мајевичких бригада
 - Почиње код к.п. 2891/116 одвајајући се од 
Карађорђеве улице, пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 
3008, при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 
2885/1, 2885/4, 2888/8 и завршава се код к.п. 1283 одакле се 
наставља улица Кнеза Милоша.
 У цијелој дужини свог пружања улица Мајевичких 
бригада обухвата лијеву и десну страну.

 40. Павловића пут
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 
2891/125, пружа се у правцу истока дуж к.п. 3018, при чему 
обухвата попречне улице означене као к.п. 3000, 2610/14, 
2611/4 и завршава се на граници насељеног мјеста код к.п. 
2611/25. У дијелу пружања уз границу насељеног мјеста 
(од краја к.п. 2797/3 до завршетка улице), улица Павловића 
пут обухвата искључиво парцеле лијево (сјеверно) од 
саобраћајнице, док у преосталом дијелу обухвата лијеву и 
десну страну. 

 41. Орашје
 - Почиње од к.п. 1757 настављајући се на 
Карађорђеву улицу, пружа се у правцу сјевероистока дуж 
к.п. 2933, при чему обухвата попречне улице означене као 
к.п. 1765/4, 1801/3, 2934, 2932, 1779/1, 1786/1 и завршава се 
на граници насељеног мјеста код к.п. 1787.

 (10) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА 
ДРАГАЉЕВАЦ СРЕДЊИ (све катастарске парцеле наведене 
у предстојећим тачкама припадају катастарској општини 
Драгаљевац Средњи).

 1. Главна улица
 - Главна улица састоји се из два одвојена дијела
 - Први дио почиње од границе насељеног мјеста код 
к.п. 554 и пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 2315, при 
томе обухватајући попречне улице означене са к.п. 606 и 578 
и завршава се код к.п. 4/1. У цијелој дужини свог пружања 
први дио Главне улица обухвата све оне катастарске парцеле 
које се налазе јужно од ње.
 - Други дио почиње настављајући се на правац 
улице Гајићи -Љубинковићи, код к.п. 777/2 и пружа се у 
правцу југа дуж к.п. 2304, при чему обухвата попречне 
улице означене као к.п. 856, 865 (од к.п. 862 западно до к.п. 
859/3), 838 (од к.п. 851/2 сјеверозападно до к.п. 837), 885 (од 
к.п. 1221/1  источно до к.п. 1218), 1721, 2307 (од к.п. 334/5 
сјеверно до к.п. 310), 2306, 2310, 1664 (од к.п. 1663 западно 
до к.п. 1656/1), 1685, 1246 (од к.п. 1251/1 источно до к.п. 
1251/4), 1566, 1575, 1600, 1637, 1311 (од к.п. 1293/2 источно 
до к.п. 1296),  1356 (од к.п. 1346 југоисточно до к.п. 1336/1), 
1534, 1532, 2307 ( од к.п. 1508/1 западно до к.п. 1594/1), 1467 
(од к.п. 1468/4 источно до к.п. 1472), 1471, 1484 и завршава 
се на граници насељеног мјеста код к.п. 1491/1.
 У цијелој дужини свог пружања други дио Главне 

означене као к.п. 1095/2, 1135/1, 1147/5, 1168/4, 1167/13, 
1153/1, 1167/30, 1167/1, 647/6, 647/98, 647/53, 647/39, 647/15, 
647/71, 647/5, 1180/1, 1180/5, 1342/1, 2974, 2976, 1276/5, 
1272/3, 1262/4 и  2990.
 У цијелој дужини свог пружања обухвата лијеву и 
десну страну.

 32. 1. маја
 - Почиње код к.п. 474/2 одвајајући се од Карађорђеве 
улице, пружа се у правцу југа дуж к.п. 483, након чега се код 
к.п. 484/1 повија у правцу запада обухватајући комплетну 
катастарску парцелу 1504 и завршава се на граници 
насељеног мјеста код к.п. 580/1. Улици 1. маја припадају 
попречне улице означене као к.п. 675/2, 662/1, 663/2, 657/1, 
1510, 642, 1186/1, 575/6, 1498, 1956/6.
 У цијелој дужини свог пружања обухвата лијеву и 
десну страну.

 33. Семберска
 - Почиње код к.п. 756/1 одвајајући се од улице 
Милоша Црњанског, пружа се у правцу сјевера благо 
се повијајући у правцу истока дуж к.п. 1503, при чему 
обухвата попречне улице означене као к.п. 713/4, 454, 450/5, 
381/3, 1502 (један дио), 393, 97/3 и завршава се код к.п. 420 
укрштањем са Карађорђевом улицом.

 34. Милоша Црњанског
 - Почиње код к.п. 702/6 одвајајући се од Карађорђеве 
улице, пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 1505 и завршава 
се код к.п. 687 укрштањем са Карађорђевом улицом. У 
цијелој дужини свог пружања улица Милоша Црњанског 
обухвата лијеву и десну страну.

 35. Николе Тесле
 - Почиње код к.п. 848/2 одвајајући се од улице 
Милоша Црњанског, пружа се у правцу југозапада дуж 
к.п. 1506, при чему обухвата попречне улице означене као 
к.п. 849/5, 854 и завршава се на граници к.п. 1494/1 код к.п. 
996/1. У цијелој дужини свог пружања обухвата лијеву и 
десну страну.

 36. Његошева
 - Почиње код к.п. 846 одвајајући се од улице 
Милоша Црњанског, пружа се у правцу запада дуж к.п. 827/2, 
сијече к.п. 1494/1, пружа се у два правца сјевероисточно и 
југозападно обухватајући комплетну катастарску парцелу 
1507 и завршава се код к.п. 945 са једне и код к.п. 2202 са 
друге стране. Његошевој улици припадају попречне улице 
означене као к.п. 876, 897, 867/9, 867/5, 973/6 и  2200.
 У цијелој дужини свог пружања Његошева улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 37. Београдска
 - Почиње код к.п. 814/1 одвајајући се од улице 
Милоша Црњанског, пружа се у правцу сјеверозапада дуж 
к.п. 787, затим сијече к.п. 1494/1 те наставља свој правац дуж 
к.п. 1500 и завршава се на граници насељеног мјеста код к.п. 
191. Београдској улици припадају попречне улице означене 
као к.п. 814/3, 806, 1502, 2018/2, 2019/1, 2031, 2024/6, 2026/1, 
2030/1, 169, 2034, 2950, 216 и 2951/2.
 У цијелој дужини свог пружања обухвата лијеву и 
десну страну.
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улице обухвата лијеву и десну страну.

 2. Обрадово брдо
 -Улица Обрадово брдо састоји се од 2 одвојена 
дијела.
 Први дио почиње одвајајући се од Магистралног 
пута Бијељина – Брчко код к.п. 1088/3 и пружа се у правцу 
запад – југозапад дуж к.п. 2305, при чему обухвата попречне 
улице означене са к.п.  2310 (од к.п. 1076/3 до к.п. 1065), 1060, 
1010, 1012 и завршава се на граници насељеног мјеста код 
к.п. 1431. У цијелој дужини свог пружања улица Обрадово 
брдо обухвата лијеву и десну страну.
 Други дио почиње одвајајући се од Магистралног 
пута Бијељина – Брчко код к.п. 1038 и пружа се у правцу 
југозапада дуж к.п. 1025 и завршава се код к.п. 1026/2. 

 3. Гајићи – Љубинковићи
 -  Улица Гајићи – Љубинковићи састоји се из два 
одвојена дијела
 - Први дио почиње од к.п. 732/4 и пружа се  дуж 
магистралног пута у правцу сјевероистока уз границу 
насељеног мјеста и завршава се код к.п. 701. Први дио улице 
Гајићи – Љубинковићи обухвата лијеву страну пута, односно 
све катастарске парцеле које припадају к.о. Драгаљевац 
Средњи.
 -Други дио почиње одвајајући се од магистралног 
пута Бијељина – Брчко код к.п. 637 и пружа се у правцу југа 
дуж к.п. 2304, при чему обухвата попречне улице означене 
као к.п. 708, 798, 790, 807/2 и завршава се код к.п. 777/2. У 
цијелој дужини свог пружања други дио улице Гајићи – 
Љубинковићи обухвата лијеву и десну страну.

 4. Бријест – Илићи
 - Почиње одвајајући се од границе насељеног мјеста 
код к.п. 634/2 и пружа се у правцу југ-југозапад дуж к.п. 
635, сијече катастарске парцеле 631, 630, 626, те  наставља 
свој правац југозападно дуж к.п. 635, 2309, затим се пружа 
границом насељеног мјеста и то од к.п. 147/1 до к.п. 228/2 
и наставља дуж к.п. 229, 273, 2308  при томе обухватајући 
попречне улице означене као к.п. 838 (од к.п. 819/1 јужно до 
к.п. 828/1), 606, 454, 146 (од к.п. 442 јужно до к.п. 151/1),  177, 
199, 197 (од к.п. 198 јужно до к.п. 191/1),  2151 (од к.п. 2030 до 
к.п. 2029), 2109, 2093, 2060 и 2151, те се завршава на граници 
насељеног мјеста код к.п. 2236. У горе описаном дијелу 
улице, који се односи на дио главног правца пружања, а који 
иде уз границу насељеног мјеста, улица Бријест – Илићи 
обухвата све оне катастарске парцеле које се налазе у к.о. 
Драгаљевац Средњи, у преосталом дијелу свог пружања, 
обухвата лијеву и десну страну.

 (11) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА ДИЈЕЛОВИ 
(Све наведене катастарске парцеле наведене у предстојећим 
тачкама припадају катастарској општини Дворови уз 
изузетке у тачки 2. и  тачки 4., гдје се наведене катастарске 
парцеле односе на катастарску општину Бијељина Село) 

 1. Блок 1
 - Почиње одвајајући се од улице 8. Марта код к.п. 
2750/2 и пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 2749/2, те се код 
к.п. 2763/3, раздваја на два крака.
 - Први крак пружа се у правцу истока дуж улице 
означене као к.п. 3013 (од к.п. 2746 западно до укрштања 
са улицом 8. Марта), при чему обухвата попречне улице 

означене као к.п. 2763/10 и к.п. 2763/2 и завршава се 
укрштањем са улицом 8. Марта код к.п. 2760. У дијелу 
пружања од свог почетка па до западне границе к.п. 2749/6, 
Први крак улице Блок 1 обухвата искључиво десну страну, 
односно све катастарске парцеле које се налазе у оквирима 
границе насељеног мјеста Дијелови. У преосталом дијелу 
пружања обухвата лијеву и десну страну.
 - Други крак пружа се у правцу сјевера дуж границе 
насељеног мјеста улицом означеном као к.п. 3012 (од к.п. 
2763/3 сјеверно до к.п. 2774), при чему обухвата попречну 
улицу означену као к.п. 2768/16 и завршава се код к.п. 2774. У 
свом пружању Други крак улице Блок  1 обухвата искључиво 
десну страну односно све оне катастарске парцеле које се 
налазе у оквирима насељеног мјеста Дијелови.

 2. Блок 3
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 
1317/73 и пружа се уз границу насељеног мјеста у правцу југ 
– југоисток дуж к.п. 1317/50 (од свог почетка до к.п. 1317/235 
и од к.п.1317/42 источно до к.п. 1317/233), 1317/6 и завршава 
се на граници насељеног мјеста код к.п. 1317/233. Од свог 
почетка па до к.п. 1317/48 улица Блок 3 обухвата искључиво 
лијеву страну, односно све оне катастарске парцеле које се 
налазе у границама насељеног мјеста Дијелови, у преосталом 
дијелу свог пружања, обухвата лијеву и десну страну.

 3. Павловића пут
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 
2797/10 у пружа се у правцу истока уз границу насељеног 
мјеста дуж к.п. 3018 (Регионални пут) и завршава се 
на граници насељеног мјеста код к.п. 2614/2. У цијелој 
дужини свог пружања улица Павловића пут (Регионални 
пут), обухвата искључиво десну страну, односно све оне 
катастарске парцеле које се налазе у границама насељеног 
мјеста Дијелови.

 4. Вука Караџића
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 2796/1 
одвајајући се од Павловића пута, пружа се у правцу југа дуж 
к.п. 2998, након чега се повија у правцу истока и пружа се 
дуж к.п. 3015, те се завршава код к.п. 2708 укрштањем са 
улицом 8. марта. Улица Вука Караџића обухвата попречне 
улице означене као к.п. 2653, 2655/2, 2783, 2662, 2663/3, 
у цијелој дужини свог пружања обухвата лијеву и десну 
страну. 

 5. 8. марта
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 
1317/93 к.о. Бијељина Село, пружа се у правцу сјевероистока 
дуж дијела к.п. 1409 к.о. Бијељина Село, након чега наставља 
пружање катастарском парцелом 3016 к.о. Дворови, при 
чему обухвата попречне улице означене као к.п. 2737/4, 
2737/2,  3014, 2771/10, 2693/9, 2719/1, 2707/2,  као и попречну 
улицу која сијече катастарске парцеле 2706/3, 2706/2, 2706/5, 
2706/4 и завршава се код к.п. 2621 к.о. Дворови.

 (12) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА 
ЧАЂАВИЦА ГОРЊА (све катастарске парцеле наведене 
у предстојећим тачкама припадају катастарској општини 
Чађавица Горња).

 1. Дашница
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 287 
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и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 1507 к.о. Љељенча 
и к.п. 2291, при чему обухвата попречне улице означене као 
к.п. 343, 2293/1, 2293/2, 942 ( од к.п. 910 до 0 к.п. 922/2), 969 
и завршава се код к.п. 2255/1, гдје прелазу у улицу Ђокићи.  
Од свог почетка, односно у дијелу улице означеном као к.п. 
1507, улица Дашница обухвата искључиво десну страну 
саобраћајнице, то јесте све катастарске парцеле које се 
налазе у границама насељеног мјеста Чађавица Горња. 
У преосталом дијелу пружања улица Дашница обухвата 
лијеву и десну страну.

 2. Зарићи
 - Почиње од границе територије Града Бијељина код 
к.п. 1616 и пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 2299, 
при чему обухвата попречне улице означене као 1665, 1698, 
1700, 1751, 1758 (од к.п. 1757/2 до к.п. 1753) и завршава се 
код к.п. 1778, одакле прелази у улицу Цвијетиновићи. У 
цијелој дужини свог пружања улица Зарићи обухвата лијеву 
и десну страну.

 3. Митрићи
 - Почиње одвајајући се од улице Дашница и пружа 
се у правцу сјевера дуж к.п. 2294 и 483 (од к.п. 606 јужно до 
к.п. 752), при чему обухвата попречне улице означене као 
к.п. 670, 643, 605, 624, 616, 469 ( од к.п. 450/2 до к.п. 457), 449 
и завршава се на граници к.п.  2289 код к.п. 752. У цијелој 
дужини свог пружања улица Митрићи обухвата лијеву и 
десну страну.

 4. Ђокићи
 - Почиње одвајајући се од улице Дашница код к.п. 
2255/1 и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 2291, затим 
границом територије Града Бијељина (од к.п. 2112 до к.п. 
2104, те наставља пружање у правцу сјевера дуж к.п. 2295 
(од к.п.  до к.п. 1126), 1117,  при чему обухвата попречне 
улице означене као к.п. 2047, 2296 (од к.п. 2022 до к.п. 1843), 
2012, 1887 (од к.п. 1884 до краја к.п. 1879), 1165, 1858 (од к.п. 
1861/2 до к.п. 1851), попречну улицу која сијече парцелу 
2021 и то од к.п. 2058/2 западно до краја к.п. 2061, затим 
попречне улице означене као к.п. 2062, 1111 и завршава се 
код к.п. 1091. Улица Ђокићи у дијелу у којем се пружа уз 
границу  територије Града Бијељине обухвата искључиво 
десну страну, односно све катастарске парцеле које се 
налазе у оквиру граница насељеног мјеста Чађавица Горња, 
у преосталом дијелу свог пружања улица Ђокићи обухвата 
лијеву и десну страну.

 5. Петковићи
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 214 
и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 2300, при чему 
обухвата попречне улице означене као к.п. 207, 202 (од к.п. 
160 до к.п. 193/1), 517, 505, 509, 526 (од к.п. 525/1 до к.п. 
541), 532 (од к.п. 530 до к.п. 553), 2301 (од к.п. 1348 до к.п. 
47), 1297, 1355, 1281, 1278/2 и завршава се укрштањем са 
улицама Зарићи и Цвијетиновићи код к.п. 1778.
У цијелој дужини свог пружања улица Петковићи обухвата 
лијеву и десну страну.

 6. Цвијетиновићи
 - Почиње одвајајући се од улица Петковићи и 
Зарићи код к.п. 1361 и пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 
2299, обухватајући попречну улицу означену као к.п. 1414 и 
завршава се на граници насељеног мјеста код к.п. 18.

У цијелој дужини свог пружања улица Цвијетиновићи 
обухвата лијеву и десну страну.

 7. Божићи
 - Почиње одвајајући се од улице Петковићи код 
к.п. 1277 и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 1786, 
затим сијече катастарску парцелу 2288 (поток), те наставља 
пружање југозападно дуж к.п. 2298, при чему обухвата 
попречне улице означене као к.п. 1267, 1912 и завршава се 
на граници територије Града Бијељина код к.п. 1950.
 У цијелој дужини свог пружања, улица Божићи 
обухвата лијеву и десну страну.

 (13) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА 
ЦРЊЕЛОВО ДОЊЕ (све катастарске парцеле наведене у 
предстојећим тачкама припадају катастарској општини 
Црњелово Доње).

 1. Главна улица
 - Почиње од границе насељеног мјеста, код к.п. 5893 
и пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 7148 (улица), 
1792/1 ( од к.п. 5899 сјеверно до к.п. 1566), 1781, затим сијече 
к.п. 1795, те наставља дуж к.п. 1782 (улица), прелази преко 
к.п. 1796 (канал) и наставља пружање дуж к.п. 1784, 2457, 
6583, 7115, при томе обухватајући  попречне улице означене 
као к.п. 2864 (од к.п. 2544 до к.п. 2544/1), 1548, 1529, 1253, 
1069, 1294, 1293, 1291, 1283, 277, 1000, 963, 376, 794 и 529/2. 
Главна улица се завршава на граници к.п. 6976 код к.п. 6970. 
Од свог почетка (к.п. 5893), главни правац улице, као и 
попречна улица означена као к.п. 2864, обухвата искључиво 
лијеву страну, односно све к.п. сјеверно од саобраћајнице 
које се налазе у границама насељеног мјеста Црњелово 
Доње, у преосталом дијелу  свог пружања Главна улица 
обухвата лијеву и десну страну. 

 2. Прва улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 2543 
и пружа се у правцу југоистока, дуж к.п. 1792/1 и 7131, при 
томе обухватајући попречне улице означене као к.п. 1581 и 
2531, те се завршава на граници насељеног мјеста код к.п. 
2765.
 У цијелој дужини свог пружања Прва улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 3. Друга улица
 - Почиње одвајајући се од Прве улице код к.п. 
2613 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 2863, 2604, 7135 и 
2865, при томе обухватајући попречне улице означене као 
к.п. 2586, 2598, 6833, 2698, попречну улицу која се пружа 
уз западну ивицу канала (од к.п. 2697 до к.п. 6880), затим 
попречне улице означене као к.п. 6870, 6875, 6874/3 и 2725. 
Друга улица се завршава на граници насељеног мјеста код 
к.п. 2767. Горе описана попречна улица која се пружа уз 
западну ивицу канала обухвата искључиво десну страну 
саобраћајнице, односно се оне катастарске парцеле које се 
налазе у границама насељеног мјеста Црњелово Доње, у 
преосталом дијелу сввог пружања, Друга улица обухвата 
лијеву и десну страну.

 4. Трећа улица 
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
5912 и пружа се у правцу сјевера, дуж к.п. 1792/1, као 
и сјевероисточно дуж к.п. 1791, при томе обухватајући 
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попречну улицу означену као к.п. 1198 и завршава се 
укрштањем са Четвртом улицом код к.п. 1122.
У цијелој дужини свог пружања Трећа улица обухвата 
лијеву и десну страну.

 5. Четврта улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
1242 и пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 1790, те 
пресијеца к.п. 1794 (канал), потом наставља западно дуж 
к.п. 1778  и к.п. 1, пролазећи преко к.п. 5966/2, захватајући 
к.п. 8. Четврта улица у свом пружању обухвата  попречне 
улице означене као к.п. 96, 102 и 64, а завршава се код к.п. 
16. Главни правац Четврте улице, који је означен к.п. 1, као 
и дио правца означен као к.п. 1778 (од почетка до краја 
к.п. 108), обухвата искључиво десну (источну) страну 
саобраћајнице, односно све оне катастарске парцеле које 
се налазе у границама насељеног мјеста Црњелово Доње, у 
преосталом дијелу свог пружања, Четврта улица обухвата 
лијеву и десну страну. 

 6. Пета улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
1272 и пружа се у правцу југа, дуж к.п. 1789, при томе 
обухватајући попречне улице означен као к.п. 1511, 1502, 
1730, 1714, 1715, 1710, 1645, 1658, 1663, 1679, 1739 и завршава 
се укрштањем са Деветом улицом код к.п. 1746. У цијелој 
дужини свог пружања, Пета улица обухвата лијеву и десну 
страну.

 7. Шеста улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
1049 и пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 1779, при томе 
обухватајући попречне улице означене као к.п. 1058, 1064 и 
завршава се укрштањем са Осмом улицом код к.п. 169.
 У цијелој дужини свог пружања Шеста улица 
обухвата лијеву и десну страну. 

 8. Седма улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
1259/2 и пружа се у правцу истока дуж к.п. 1788, при томе 
обухватајући попречне улице означене као к.п. 1304, 1357 и 
завршава се укрштањем са Деветом улицом код к.п. 1368.
 У цијелој дужини свог пружања Седма улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 9. Осма улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
1035 и пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 1780, 1779 
( у дужини к.п. 169), сијече к.п. 1794 (канал) и наставља 
дуж к.п. 147, 7162 (од к.п. 145 до к.п. 141), 6061, при томе 
обухватајући попречне улице означене као к.п. 1038, 218, 
130, 126 и завршава се код к.п. 6065.
 У цијелој дужини свог пружања Осма улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 10. Девета улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 956 
и пружа се у правцу југа дуж к.п. 955, затим сијече к.п. 1795 
(канал) и наставља пружање јужно дуж к.п. 1787, при томе 
обухватајући попречне улице, означене као к.п. 1786, 937, 
1385, 1359, 1453, 1469, 1751, 1771 и завршава се укрштањем 
са Првом улицом код к.п. 1685.
 У цијелој дужини свог пружања Девета улица 

обухвата лијеву и десну страну.

 11. Десета улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
410 и пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 413, сијече 
к.п. 1795 (канал) и улицу означену као к.п. 414, те наставља 
пружање дуж к.п. 7193, при томе обухватајући попречне 
улице означене као к.п. 412  и 474. Завршава се укрштањем 
са Главном улицом код к.п. 516.
У цијелој дужини свог пружања Десета улица обухвата 
лијеву и десну страну.

 12. Једанаеста улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
924/1 и пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 1785, 7119, 
при томе обухватајући попречне улице означене као к.п. 
1401, 908, 884, 6736, 7130 и завршава се на граници к.п. 6976 
код к.п. 6644.
 У цијелој дужини свог пружања Једанаеста улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 13. Дванаеста улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 517 
и пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 1783, 598, 6212/1,  
при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 601, 609 
и завршава се на граници к.п. 6986 код к.п. 6213.
 У цијелој дужини свог пружања Дванаеста улица 
обухвата лијеву и десну страну.  

 14. Четрнаеста улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 754 
и пружа се у правцу југа дуж к.п. 842, 876 и 7120 – од к.п. 2514 
југозападно до краја к.п. 2513, при чему обухвата попречну 
улицу означену као к.п. 831 и завршава се укрштањем са 
Једанаестом улицом код к.п. 2513.
 У цијелој дужини свог пружања Четрнаеста улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 15. Петнаеста улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
732/2 и пружа се у правцу сјевера дуж к.п.  678, при чему 
обухвата попречне улице означене као к.п. 644, 633, 691 и 
завршава се на граници к.п. 708.
 Петнаеста улица у цијелој дужини свог пружања 
обухвата лијеву и десну страну. 

 16. Шеснаеста улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 649 
и пружа се у правцу истока дуж к.п. 665, 2862, при чему 
обухвата попречне улице означене као к.п. 2352, 2366, 6386, 
6396, 6364, 2375, 2403 и завршава се на граници к.п. 6420.
 У цијелој дужини свог пружања Шеснаеста улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 (14) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА 
ЦРЊЕЛОВО ГОРЊЕ (све катастарске парцеле наведене 
у предстојећим тачкама припадају катастарској општини 
Црњелово Горње).

 1. Главна улица
 - Почиње одвајајући се од Прве и Друге улице код 
к.п. 342 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 449, 1798, сијече 
катастарску парцелу 4218 (канал) и наставља јужно дуж 
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к.п. 4310,  при чему обухвата попречне улице означене са 
к.п. 1313, 4308, попречну улицу која се пружа уз источну 
страну канала означеног к.п. 4219 ( од к.п. 4150 до к.п. 
4167/2), затим попречну улицу која сијече катастарске 
парцеле бр. 4306, 4167/1, 4170/1, 4307, која обухвата све 
оне катастарске парцеле сјеверно од саобраћајнице, као и 
попречну улицу означену са к.п. 4309, која такође обухвата 
све оне катастарске парцеле сјеверно од саобраћајнице. 
Главна улица се завршава на граници насељеног мјеста код 
к.п. 4103, при свом пружању обухвата лијеву и десну страну, 
осим горе наведених изузетака.

 2.  Лопандићи
 - Улица Лопандићи састоји се од четири одвојена 
крака.
 - Први крак почиње одвајајући се од Главне улице 
код к.п. 421 и пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 455, 
4294 (од к.п. 1415 до 1414), 4293 (од к.п. 3807 до к.п. 3806), 
3803 при чему обухвата попречну улицу означену као к.п. 
3793 и завршава се на граници к.п. 4200 код к.п. 3798. При 
крак улице Лопандићи у цијелој дужини свог пружања 
обухвата лијеву и десну страну.
 - Други крак почиње одвајајући се од Главне улице 
код к.п. 1397 и пружа се дуж к.п. 1396  и завршава се код к.п. 
1392. Други крак улице Лопандићи у цијелој дужини свог 
пружања обухвата лијеву и десну страну. 
 - Трећи крак почиње одвајајући се од Главне улице 
код к.п. 1357 и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 1364, 
при томе обухватајући попречне улице означене као к.п. 
4298, 3745 и завршава се на граници к.п. 4294 код к.п. 1387. У 
цијелој дужини свог пружања Трећи крак улице Лопандићи 
обухвата лијеву и десну страну.
 - Четврти крак почиње одвајајући се од Главне 
улице код к.п. 1336, те се на крају исте катастарске парцеле 
раздваја у два правца,  сјевероиточно и југоисточно.     
 -  Сјевероисточни правац пружа се дуж к.п. 1800, 
затим код к.п. 3987 наставља сјеверно дуж к.п. 4323, при 
томе обухватајући попречне улице означене као к.п. 4321 
(од к.п. до краја к.п. 3965), затим попречну улицу која 
наставља на већ описану улицу (к.п. 4321) и пружа се у 
правцу истока уз границу насељеног мјеста и то од к.п. 
3969 до к.п. 1132, те попречне улице означене као к.п. 1139 
и 1138 и завршава се код к.п. 1130. Сјевероисточни правац 
четвртог крака Чертврте улице у дијелу пружања који се 
односи на већ описану попречну улицу која се пружа уз 
границу насељеног мјеста обухвата искључиву десну страну 
саобраћајнице, односно све оне катастарске парцеле које 
се налазе у границама насељеног мјеста Црњелово Горње, у 
преосталом дијелу обухвата лијеву и десну страну.
 - Југоисточни правац пружа се дуж к.п. 1799, при 
чему обухвата попречне улице означене као к.п. 1168 и 1175 
и завршава се код к.п. 1165. У цијелој дужини свог пружања 
југоисточнои правац четвртог крака Четврте улице обухвата 
лијеву и десну страну.

 3. Бурум
 - Почиње од одајајући се од Треће улице код к.п. 814 
и пружа се у правцу запад - југозапад дуж к.п. 816, 1796/2, 
1796/1 и завршава се код к.п. 840. У цијелој дужини свог 
пружања, улица Бурум обухвата лијеву и десну страну. 

 4. Прва улица
 - Прва улица почиње одвајајући се од Главне и 

Друге улице код к.п. 342 и пружа се у правцу сјевера дуж 
к.п. 449, након чега сијече к.п. 450 и наставља пружање 
границом насељеног мјеста и то од к.п. 4 сјеверно до к.п. 
2134, гдје се и завршава. При свом пружању Прва улица 
обухвата попречне улице означене као к.п. 123 и 177.  Прва 
улица у већ описаном дијелу пружања уз границу насељеног 
мјеста обухвата искључиво лијеву страну, односно све оне 
катастарске парцеле које се налазе у границама насељеног 
мјеста Црњелово Горње, у преосталом дијелу обухвата 
лијеву и десну страну.

 5. Друга улица
 - Почиње одвајајући се од Главне и Прве улице код 
к.п. 342 и пружа се у правцу истока дуж к.п. 374 и 4325, 
након чега наставља пружање уз границу насељеног мјеста 
и то од к.п. 3854/1 сјеверно до к.п. 3859, гдје се и завршава. 
Друга улица такође обухвата попречне улице означене као 
к.п. 376 и 381. У већ описаном дијелу пружања уз границу 
насељеног мјеста Друга улица обухвата искључиво десну 
страну саобраћајнице, односно све оне катастарске парцеле 
које се налазе у границама насељеног мјеста Црњелово 
Горње, у преосталом дијелу обухвата лијеву и десну страну. 

 6. Трећа улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
318 и пружа се у правцу запада дуж к.п. 452, 4291, затим 
сијече к.п. 4200 (канал) и наставља пружање дуж к.п. 4275, 
након чега сијече и к.п. 4182, те наставља пружање у правцу 
југозапада дуж к.п.  4262, 1803, 4237, 777, 738,   при чему 
обухвата попречне улице означене као к.п. 327, 3290, 1709/2, 
1733, 3178, 1732, 1746, 2981 и завршава се на граници к.п. 
1793 код к.п. 3000. У цијелој дужини свог пружања Трећа 
улица обухвата лијеву и десну страну.

 7. Четврта улица
 - Почиње одвајајући се од Треће улице код к.п. 2230 
и пружа се у правцу сјевер а дуж к.п. 450, при чему обухвата 
попречне улице означене као к.п. 21, 86, 11 и завршава се 
на граници насељеног мјеста укрштањем са Првом улицом 
код к.п. 4. У цијелој дужини свог пружања Четврта улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 8. Пета улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
290/1 и пружа се у правцу запада дуж к.п. 453, при чему 
обухвата попречне улице означене као к.п. 454, 3825 и 
завршава се укрштањем са Трећом улицом код к.п. 268. У 
цијелој дужини свог пружања Пета улица обухвата лијеву и 
десну страну.

 9. Шеста улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 412 
и пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п.  1801, при чему 
обухвата попречне улице означене као к.п. 4324, 1480, 1514 
и завршава се код к.п. 1538. У цијелој дужини свог пружања 
Шеста улица обухвата лијеву и десну страну.

 10. Седма улица
 -  Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
1302 и пружа се у правцу запада дуж к.п. 1258  и к.п. 4301 (од 
к.п. 3677 западно до к.п. 3682), при  чему обухвата попречне 
улице означене као к.п. 1231, 1251, 4302 и завршава се код 
к.п. 3682. У цијелој дужини свог пружања Седма улица 
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обухвата лијеву и десну страну.

 11. Осма улица
 - Почиње одвајајући се од Прве улице код к.п. 
67 и пружа се у правцу  запада дуж к.п. 451, при чему 
обухвата попречну  улицу означену као к.п. 61 и завршава 
се укштањем са Четвртом улицом код к.п. 215. У цијелој 
дужини свог пружања Осма улица обухвата лијеву и десну 
страну.

 12. Девета улица
 - Почиње одвајајући се од Треће улице код к.п. 
3332 и пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 4256,  при  чему 
обухвата попречне улице означене као к.п. 1635, 1642, 2723, 
1662, 1602, 2696, затим попречну улицу која сијече к.п. 4181 
(канал) и која се пружа уз западну ивицу канала и иде у 
правцу сјевера и то од к.п. 2733 до к.п. 2736, те попречну 
улицу означену као к.п. 4245.  Девета улице се на свом крају 
рачва тако да обухвата са сјеверозападне  стране улицу 
означену као к.п. 2500, а са сјевероисточне стране улицу 
означену као к.п. 4247. Девета улица се завршава на два 
одвојена мјеста и то код катастарских парцела 2499 и 2512, 
у цијелој дужини свог пружања обухвата лијеву и десну 
страну.

 13. Десета улица
 - Почиње код к.п. 3511 и пружа се у правцу запада 
дуж к.п. 4269  до ивице к.п. 4182 (канал), након чега се пружа 
у правцу југа уз источну ивицу канала означеног као к.п. 
4182, те се код к.п. 3203 повија западно и наставља пружање 
уз сјеверну ивицу канала означеног као к.п. 1791/1 и то од 
к.п. 3203 до к.п. 3193,  те исти пресијеца и наставља пружање 
у правцу југ – југоисток дуж к.п. 1796/1 и то од к.п. 996 до 
к.п.  909 гдје се и завршава. Десета улица обухвата попречне 
улице означене као к.п. 4267 (од к.п. 3542 до к.п. 3521), 992 
(од к.п. 993 до к.п. 1000), 993, као и попречну улицу која нема 
своју издвојену катастарску парцелу, па се пружа  јужном 
границом катастарских парцела  892, 891/1, 891/3, 888, 887, 
883/8, 883/7 883/1 и 880.  Дио Десете улице пружа се уз 
границу насељеног мјеста и то од к.п. 988 југозападно до к.п. 
883/6 и тај дио обухата искључиво десну (сјеверну) страну 
саобраћајнице, односно све оне катастарске парцеле које 
се налазе у границама насељеног мјеста Црњелово Горње, у 
преосталом дијелу обухвата лијеву и десну страну.

 14. Једанаеста улица
 - Почиње одвајајући се од Треће улице код к.п. 
3274/2 и пружа се у правцу  сјеверозапада дуж к.п. 4261, 
након које сијече кататарску парцелу бр. 4184 (канал) и 
наставља пружање дуж к.п. 4260 и 3259, затим поново 
прелази преко катастарских парцела 4183 (канал) и 4240, те 
наставља пружање дуж к.п.  4241 и завршава се укрштањем 
са Деветом улицом код к.п. 2751. Једанаеста улица обухвата 
и двије попречне улице од којих је прва означена као к.п. 
4242,  док друга нема издвојену катастарску ознаку и пружа 
се у правцу истока  уз  десну (јужну) ивицу канала означеног 
као к.п. 417/1 и то од к.п. 2586/1 до к.п. 2765/1. У цијелој 
дужини свог пружања Једанаеста улица обухвата лијеву и 
десну страну. 

 (15) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА ЈАЊА 
(све катастарске парцеле наведене у предстојећим тачкама 
припадају катастарским општинама Јања 1, Јања 2 и Јања 3).

 1. Николе Тесле – прва
 - Почиње одвајајући се од улице Николе Тесле код 
к.п. 2043/399 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 2043/435  и 
завршава се на крају к.п. 2043/427. У цијелој дужини свог 
пружања улица Николе Тесле – прва обухвата лијеву и десну 
страну.

 2. Николе Тесле – друга
 - Почиње одвајајући се од улице Николе Тесле код 
к.п. 2043/341 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 2043/434, 
сијече катастарску парцелу бр. 2043/436, те наставља јужно 
дуж к.п. 2043/441 (улица) и завршава се на граници к.п. 4045 
код к.п. 2043/340. У цијелој дужини свог пружања улица 
Николе Тесле – друга обухвата лијеву и десну страну.

 3. Николе Тесле – трећа
 - Почиње одвајајући се од улице Николе Тесле код 
к.п. 2043/281 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 2043/433, 
сијече катастарску парцелу бр. 2043/436, те наставља јужно 
дуж к.п. 2043/440 (улица) и завршава се н аграници к.п. 4045 
код к.п. 2043/280. У цијелој дужини свог пружања улица 
Николе Тесле – трећа обухвата лијеву и десну страну.

 4. Николе Тесле – четврта
 - Почиње одвајајући се од улице Николе Тесле код 
к.п. 2043/222 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 2043/432, 
сијече катастарску парцелу бр. 2043/436, те наставља јужно 
дуж к.п. 2043/439 и завршава се код к.п. 2043/221. У цијелој 
дужини свог пружања улица Николе Тесле – четврта 
обухввата лијеву и десну страну.

 5. Николе Тесле – пета
 - Почиње одвајајући се од улице Николе Тесле код 
к.п. 2043/157 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 2043/431, 
сијече катастарску парцелу бр. 2043/436, те наставља јужну 
дуж к.п. 2043/438 и завршава се код к.п. 2043/156. У цијелој 
дужини свог пружање улица Николе Тесле – пета обухвата 
лијеву и десну страну.

 6. Николе Тесле – шеста
 - Почиње одвајајући се од улице Николе Тесле 
код к.п. 2043/79 и пружа се у працу југа дуж к.п. 2043/430, 
сијече катастарску парцелу бр. 2043/436, те наставља јужно 
дуж к.п. 2043/437 и завршава се код к.п. 2043/117. У цијелој 
дужини свог пружања улица Николе Тесле – шеста обухвата 
лијеву и десну страну.

 7. Николе Тесле – седма
 - Почиње одвајајући се од улице Николе Тесле код 
к.п. 2043/17 и пружа се у правцу југа дуж к.п.  2043/429 и к.п. 
2043/442 (од к.п. 2043/27 јужно до к.п. 2043/78) и завршава 
се код к.п. 2043/78. У цијелој дужини свог пружања улица 
Николе Тесле – седма обухвата лијеву и десну страну.

 8. Николе Тесле – осма
 - Почиње код к.п. 2408/4 и пружа се у правцу југа 
дуж к.п. 2408/1  и завршава се укрштањем са улицом Николе 
Тесле код к.п. 2408/25. У цијелој дужини свог пружања улица 
Николе Тесле – осма обухвата лијеву и десну страну.

 9. Николе Тесле – девета 
 - Почиње одвајајући се од улице Николе Тесле 
код к.п. 2418/30 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 2408/2  и 
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завршава се код к.п. 2408/27 У цијелој дужини свог пружања 
улица Николе Тесле – девета обухвата лијеву и десну страну.

 10. Николе Тесле – десета
 - Почиње одвајајући се од улице Николе Тесле код 
к.п. 2418/29 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 2419/212 и 
завршава се код к.п. 2418/1. У цијелој дужини свог пружања 
улица Николе Тесле – десета обухвата лијеву и десну страну.

 11. Николе Тесле – једанаеста
 - Почиње одвајајући се од улице Николе Тесле код 
к.п. 2418/27 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 2419/211, затим 
сијече катастарску парцелу  бр. 4041 и наставља јужно дуж 
к.п. 2384/99, те се завршава код к.п. 2380. У цијелој дужини 
свог пружања улица Николе Тесле – једанаеста обухвата 
лијеву и десну страну.

 12. Николе Тесле – дванаеста
 - Почиње одвајајући се од улице Николе Тесле код 
к.п. 2419/32 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 2419/210, 
затим сијече катастарску парцелу  бр. 4041 и наставља јужно 
дуж к.п. 2384/4 и завршава се на граници к.п. 2381 код к.п. 
2384/90. У цијелој дужини свог пружања улица Николе 
Тесле – дванаеста обухвата лијеву и десну страну.

 13. Николе Тесле – тринаеста
 - Почиње одвајајући се од улице Николе Тесле код 
к.п. 2419/58 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 2419/209, затим 
сијече катастарску парцелу бр. 4041 и наставља јужно дуж 
к.п. 2384/3 (улица), те се завршава на граници к.п. 2382 код 
к.п. 2384/78. У цијелој дужини свог пружања улица Николе 
Тесле – тринаеста обухвата лијеву и десну страну. 

 14. Николе Тесле – четрнаеста
 - Почиње одвајајући се од улице Николе Тесле код 
к.п. 2419/84 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 2419/208, 
затим сијече катастарску парцелу  бр. 4041 и наставља јужно 
дуж к.п.  2384/2, те се завршава на граници к.п. 4043 код 
к.п. 2384/65. У цијелој дужини свог пружања улица Николе 
Тесле – четрнаеста обухвата лијеву и десну страну.

 15. Николе Тесле – петнаеста
 - Почиње одвајајући се од улице Николе Тесле код 
к.п. 2419/110 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 2419/207, 
затим сијече катастарску парцелу  бр. 4041 и наставља јужно 
дуж к.п. 2384/1, те се завршава на граници к.п. 4043 код к.п. 
2384/49. У цијелој дужини свог пружања улица Николе 
Тесле – петнаеста обухвата лијеву и десну страну.

 16. Николе Тесле – шеснаеста
 - Почиње одајајући се од улице Николе Тесле код 
к.п. 2419/136 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 2419/206, 
затим сијече катастарску парцелу бр. 4041 и наставља јужно 
дуж к.п. 2384/100, те се завршава на гараници к.п. 4043 код 
к.п. 2384/30. У цијелој дужини свог пружања улица Николе 
Тесле – петнаеста обухвата лијеву и десну страну.

 17. Николе Тесле – седамнаеста
 - Почиње одвајајући се од  улице Николе Тесле код 
к.п. 2419/162 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 2419/205, 
затим сијече катастарску парцелу бр. 4041 и наставља јужно 
дуж к.п. 2384/101, те се завршава на граници к.п. 4043 код 
к.п. 2384/11. У цијелој дужини свог пружања улица Николе 

Тесле – седамнаеста обухвата лијеву и десну страну.

 18. Николе Тесле – осамнаеста
 - Почиње одвајајући се од улице Николе Тесле код 
к.п. 2419/188 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 2419/204  
и завршава се код к.п. 2419/164. У цијелој дужини свог 
пружања улица Николе Тесле – осамнаеста обухвата лијеву 
и десну страну.

 19. Николе Тесле – деветнаеста
 - Почиње код к.п. 2419/214 и пружа се у правцу југа 
дуж к.п. 2419/202, те се завршава и укрштањем са улицом 
Николе Тесле код к.п. 2419/226. У цијелој дужини свог 
пружања улица Николе Тесле – деветнаеста обухвата лијеву 
и десну страну.

 20. Бијељинска
 - Почиње код к.п.1131 к.о. Јања 2, одвајајући се од 
Главне улице, пружа се у правцу југа дуж дијела к.п. 4121 к.о. 
Јања 2, након чега наставља пружање у правцу југа дуж к.п. 
4250, сијече к.п. 4239 и наставља јужни правац дуж к.п. 4268 
к.о. Јања 1, затим  се повија у правцу запада обухватајући 
комплетну катастарску парцелу 4186 к.о. Јања 2 и завршава 
се на граници насељеног мјеста код к.п. 4043 к.о. Јања 2. 
Бијељинској улици припадају попречне улице означене 
катастарским парцелама број:  850, 737, 747/2, 752/2, 711, 
867/3, 1655/2, 695, 1716, 1723, 1766/2, 2105, 2080, 2086, 2266, 
2258, 2236, 2235, 2721, 2713, 4017/2, 4017/1, 4040, 4112, 4276 
к.о. Јања 1, као и попречне улице означене катастарским 
парцелама број: 4122/1, 1158 к.о. Јања 2.
 У цијелој дужини свог пружања Бијељинска улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 21. др Хамдије Ћемерлића
 - Почиње код к.п. 2070 одвајајући се од Бијељинске 
улице, пружа се у правцу југозапада дуж дијела к.п. 4257/1, 
затим се код к.п. 3489, повија у правцу југоистока и пружа 
се дуж к.п. 4261 сијече улицу Салке Бајрића и наставља 
југоисточно дуж к.п. 4260, те се завршава се код к.п. 3972 
укрштањем са улицом Меше Селимовића. Улица др Хамдије 
Ћемерлића укључује и попречне улице означене као к.п. 
1572, 1552, 3349, 1523, 1520, 3361/1, 3531,3514, 3508/2, 3510, 
3640, 3649, 3154. У цијелој дужини свог пружања обухвата 
лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле наведене 
у овом опису улице припадају катастарској општини Јања 1. 

 22. Хусе Скокића
 - Почиње код к.п. 2108 одвајајући се од улице др 
Хамдије Ћемерлића, пружа се у правцу југа дуж дијела к.п. 
4266 и завршава се код к.п. 2250/1, укрштањем са улицом 
Шор. У цијелој дужини свог пружања улица Хусе Скокића 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Јања 1.

 23. Омладинска
 - Почиње код к.п. 2673/2 одвајајући се од Бијељинске 
улице, пружа се у правцу југозапада дуж дијела к.п. 2936, те 
се код к.п. 2685/1 повија у правцу сјеверозапада и пружа се 
дуж к.п. 4267, при чему обухвата попречне улице означене 
као к.п. 2753, 2688, 2773, 2782/2 и завршава се код к.п. 2798 
укрштањем са улицом Меше Селимовића. У цијелој дужини 
свог пружања Омладинска улица обухвата лијеву и десну 
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стране, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Јања 1.  

 24. Брзава
 - Почиње код к.п. 2289 одвајајући се од Бијељинске 
улице, пружа се у правцу исток-сјевероисток дуж к.п. 4269/1, 
при чему обухвата попречну улицу означену као к.п. 2620, 
затим сијече катастарску парцеле бр. 4269/2, 4239, те наставља 
сјевероисточно дуж к.п. 2429/1, 2429/2 и завршава се код к.п. 
2427. У цијелој дужини свог пружања улица Брзава обухвата 
лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле наведене у 
овом опису улице припадају катастарској општини Јања 1.

 25. Меше Селимовића
 - Почиње код к.п. 2167/2 одвајајући се од улице др 
Хамдије Ћемерлића, пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 
4263, при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 
3266, 3243, 3249, 2852, 2792, 2899, 3095/9 и завршава се код 
к.п. 3974 укрштањем са Бијељинском улицом.  У цијелој 
дужини свог пружања улица Меше Селимовића обухвата 
лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле наведене 
у овом опису улице припадају катастарској општини Јања 1.

 26. Десанке Максимовић
 - Почиње код к.п. 3325 одвајајући се од улице др 
Хамдије Ћемерлића, пружа се у правцу југоистока дуж 
к.п. 4262, при чему обухвата попречне улице означене као 
к.п. 3566, 3526 и завршава се код к.п. 3141 укрштањем са 
улицом Меше Селимовића. У цијелој дужини свог пружања 
улица Десанке Максимовић обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Јања 1.

 27. Салке Бајрића
 - Почиње код к.п. 2857 к.о. Јања 1 одвајајући се од 
улице Међше Селимовића, пружа се у правцу југозапада 
дуж к.п. 2868 к.о. Јања 1, сијече к.п. 4262 (улица Десанке 
Максимовић), затим наставља југозападни правац дуж к.п. 
4259 к.о. Јања 1, при чему обухвата попречне улице означене 
као к.п. 3206, 3192, 3194, 3789, 3802, 3804, 3825, 3823/2, 3828, 
3831/2, 3835, 3819, 3739 к.о. Јања 1, као и попречну улицу 
означену као к.п. 4180 к.о. Јања 2 и завршава се код к.п. 2175 
к.о. Јања 2. У цијелој дужини свог пружања улица Салке 
Бајрића обухвата лијеву и десну страну.

 28. Шарампов
 - Почиње код к.п. 1785 к.о. Јања 1 одвајајући се од 
Бијељинске улице, пружа се у правцу  југоистока правећи лук 
и повијајући се у правцу сјевероистока и то дуж к.п. 4245/1 
к.о. Јања 1, при чему обухвата попречне улице означене као 
к.п. 1794/2, 2051/1, 1938, 2007, 2391, 1999, 2024, 1992, 4244/1, 
1963, 1864, 1936/3, 1898, 309 к.о. Јања 1, те попречну улицу 
означену као к.п. 3500 к.о. Јања 2 и завршава се код к.п. 310 
к.о. Јања 1. У цијелој дужини свог пружања улица Шарампов 
обухвата лијеву и десну страну. 

 29. Дринска
 - Почиње код к.п. 1789, пружа се у правцу 
сјевероистока дуж к.п. 1790, 4243 к.о. Јања 1, 4108/1, 4108/2, 
4094 к.о. Јања 2 и завршава се код к.п. 545 к.о. Јања 2.  
Дринска улица обухвата попречне улице означене као к.п. 
377, 242, 295/2, 230, 167 к.о. Јања 1, те попречну улицу која 
сијече катастарске парцеле 231, 224, 222 к.о. Јања 1, затим 

попречне означене као к.п. 4113/1, 3308, 4013, попречну 
улицу која захвата дио к.п. 4014, те комплетне катастарске 
парцеле 3365, 4106 к.о. Јања 2. У цијелој дужини свог 
пружања Дринска улица обухвата лијеву и десну страну.

 30. Браће Лазић
 - Почиње код к.п. 1739 одвајајући се од Бијељинске 
улице, пружа се у правцу запада дуж к.п. 4253/1, након чега 
се код к.п.  1611/1 повија у правцу југозапада настављајући 
пружање дуж дијела к.п. 4254, затим се код к.п. 1167, повија 
у правцу запада и пружа се дуж к.п.4255 к.о. Јања 1 и на 
крају се наставља на к.п. 4152 к.о. Јања 2, а завршава се на 
граници насељеног мјеста код к.п. 1870 к.о. Јања 2.  Улица 
Браће Лазић обухвата попречне улице означене као к.п. 
1740/6, 1744, 1759, 1756, 1600, 1624, 1367, 1405, 1406, 1423, 
1425, 1337, 1314, 1279/7, 1437, 1449, 1445, 1222, 984, 1083 
(један дио), 1103/2, 994, 1092 к.о. Јања 1, те попречне улице 
означене као к.п. 4140, 4139, 1879 к.о. Јања 2. У цијелој 
дужини свог пружања обухвата лијеву и десну страну.

 31. Шор
 - Почиње код к.п. 2116 одвајајући се од улице др 
Хамдије Ћермерлића, пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 
2128, након чега наставља југоисточни правац дуж дијела 
катасте парцеле бр. 4266, при чему обухвата попречне улице 
означене као к.п. 2229, 2734, 2740 и завршава се код к.п. 2742, 
укрштањем са Омладинском улицом. У цијелој дужини свог 
пружања улица Шор обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Јања 1.

 32. Савска
 - Почиње код к.п. 2170 одвајајућисе од улице 
Мула Алије Садиковића, пружа се у правцу југоистока 
дуж к.п. 4264 и завршава се код к.п. 2198/1 укрштањем са 
Омладинском улицом. У цијелој дужини свог пружања 
Савска улица обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Јања 1.

 33. Гаврила Принципа
 - Почиње код к.п. 3087/2 одвајајући се на раскрници 
улица Бијељинска и Зекеријаха Џезића, пружа се у правцу 
сјеверозапада дуж дијела к.п. 2936, при чему обухвата 
попречне улице означене као к.п. 2927, 2931, 2887/3, 
2889/2, 2756 и завршава се код к.п. 2755 укрштањем са 
Омладинском улицом. У цијелој дужини свог пружања 
улица Гаврила Принципа обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Јања 1.

 34. 8. августа
 - Почиње код к.п. 2651 одвајајући се од 
Бијељинске улице, пружа се у правцу истока, повијајући 
се сјевероисточно дуж дијела к.п. 4271, при чему обухвата 
попречну улицу означену као к.п. 4270 и завршава се код 
к.п. 2479 укрштањем са улицом Брзава. У цијелој дужини 
свог пружања улица 8. августа обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Јања 1.

  35. Зекеријаха Џезића
 - Почиње код к.п. 2947 одвајајући се од Бијељинске 
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улице, пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 4272, 
повија се код к.п. 2993 у правцу југоистока и завршава се 
на граници к.п. 4240/1 код к.п. 2541/1. Улици Зекеријаха 
Џезића припада и попречна улица означена као к.п. 3049. 
У цијелој дужини свог пружања обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Јања1.

 36. 1. маја
 - Почиње код к.п. 3289 одвајајући се од улице др Хамдије 
Ћемерлића, пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 3308, при чему 
обухвата попречну улицу означену као к.п. 3224 и завршава 
се код к.п. 3213 укрштањем са улицом Десанке Максимовић. У 
цијелој дужини свог пружања улица 1. маја обухвата лијеву и 
десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Јања 1.

 37. Влагија
 - Почиње код к.п. 3474 к.о. одвајајући се од улице 
др Хамдије Ћемерлића, пружа се у правцу сјеверозапада 
дуж к.п. 3414 1, након чега сијече катастарске парцеле 4239, 
4256/2 и завршава се на раскрсници улица Мехмедалије 
Мак Диздара и Дервиша Сушића. Улица Влагија обухвата 
попречне улице означене као к.п. 3453/2, 3447/2, 3432. У 
цијелој дужини свог пружања обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Јања 1.

 38. Николе Тесле
 - Почиње код к.п. 3636 к.о. Јања 1 одвајајући се од 
улице др Хамдије Ћемерлића, пружа се у правцу југозапада 
дуж дијела к.п. 4257/1 к.о. Јања 1, након чега наставља 
југозападно дијелом катастарске парцеле 4045 к.о. Јања 2 
и повија се у правцу сјеверозапада настављујући пружање 
парцелом 4170 к.о. Јања 2, затим сијече к.п. 4038, те наставља 
западно обухватајући комплетне катастарске парцеле 4040, 
2439 к.о. Јања 2 и завршава се на граници насељеног мјеста 
код к.п. 2438. Улици Николе Тесле припадају попречне 
улице означене као к.п. 3706, 3667, 3670, 4258 к.о. Јања 
1, као и споредна улица која се налази јужно од главног 
правца улице и пружа се паралелно са главним правцем 
обухватајући катастарске парцеле 2043/36, 4041, 2419/203, 
2419/6, 2419/5 к.о. Јања 2. у цијелој дужини свог пружања 
улица Николе Тесле обухвата лијеву и десну страну.

 39. Хусеина Ћемерлића
 - Почиње код к.п. 3486 одвајајући се од улице др 
Хамдије Ћемерлића, пружа се дуж к.п. 3595 правећи круг, 
при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 3576, 
3571, 3506/4 и завршава се код к.п. 3600 новим укрштањем 
са улицом др Хамдије Ћемерлића. У цијелој дужини свог 
пружања улица Хусеина Ћемерлића обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Јања 1.

 40. Херцеговачка
 - Почиње код к.п. 1797 одвајајући се од улице 
Шарампов, пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 4249, 
при чему обухвата попречну улицу означену као к.п. 1852 
и завршава се код к.п. 1858/3 укрштањем са Дринском 
улицом. У цијелој дужини свог пружања Херцеговачка 
улица обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају 

катастарској општини Јања 1.

 41. Илинданска
 - Почиње код к.п. 644 одвајајући се од Дринске улице, 
пружа се у правцу сјеверозапада дуж дијела к.п. 4248, те се 
код к.п. повија у правцу југозапада пружајући се дуж к.п. 
675 и завршава се код к.п. 676/1 укрштањем са Бијељинском 
улицом. Илинданској улици припадају попречне улице 
означене као к.п. 539 и 516. У цијелој дужини свог пружања 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Јања 1. 

 42. Вука  Караџића
 - Почиње код к.п. 650 одвајајући се од Бијељинске 
улице, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 657 и завршава се 
код к.п. 667 укрштањем са Илинданском улицом. У цијелој 
дужини свог пружања улица Вука Караџића обухвата лијеву 
и десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Јања 1. 

 43. Бобаровача
 - Почиње код к.п. 555 одвајајући се од улице Алије 
Исаковића, пружа се у правцу сјеверозапада дуж дијела к.п. 
4247, при чему обухвата попречну улицу означену као к.п. 
440/2 и завршава се код к.п. 461/2 укрштањем са Семберском 
улицом. У цијелој дужини свог пружања улица Бобаровача 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Јања 1. 

 44. Алије Исаковића
 - Почиње код к.п. 581 одвајајући се од Дринске 
улице, пружа се у правцу сјеверозапада дуж дијела к.п. 4246 
и завршава се код к.п. 559 на раскрсници улица  Бобаровача 
и Насихе Капиџић Хачић. У цијелој дужини свог пружања 
улица Алије Исаковића обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Јања 1. 
 
 45. Браће Благојевић
 - Почиње код к.п. 1160 к.о. Јања 2 одвајајући се 
од Бијељинске улице, пружа се у правцу југоистока дуж 
к.п. 4122/2 к.о. Јања 2, након чега наставља југоисточни 
правац дуж дијела к.п. 4248 к.о. Јања 1 и завршава се код 
к.п. 506 укрштањем са Илинданском улицом. Улици Браће 
Благојевић припадају попречне улице означене 18/5, 21/4, 
755/9, 755/13, у цијелој дужини свог пружања обухвата 
лијеву и десну.

 46. Мусе Ћазима Ћатића
 - Почиње код к.п. 379 к.о. Јања 1 одвајајући се од 
Бијељинске улице, пружа се у правцу сјевероистока дуж 
к.п. 4242 к.о. Јања 1, након чега наставља пружање у правцу 
сјевера дуж к.п. 4024 к.о. Јања 2 и завршава се на граници 
насељеног мјеста код к.п. 793/1 к.о. Јања 2. Улици  Мусе 
Ћазима Ћатића припадају попречне улице означене као к.п. 
402, 428, 422 к.о. Јања 1, те попречна улица означена као к.п. 
4113/2 к.о. Јања 2. У цијелој дужини свог пружања улица 
Мусе Ћазима Ћатића обухвата лијеву и десну страну.

 47. Младе Босне
 - Почиње код к.п. 1677 одвајајући се од улице 
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Џемала Биједића, пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 
1707 и завршава се код к.п. 1702 укрштањем са улицом 
Браће Лазић. У цијелој дужини свог пружања улица Младе 
Босне обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Јања 1. 

 48. Џемала Биједића
 - Почиње код к.п. 1712/1 одвајајући се од Бијељинске 
улице, пружа се у правцу југозапада дуж дијела к.п. 4254, те 
се код к.п. 1612 повија у правцу сјеверозапада и пружа се 
дијелом к.п. 4252, а затим обухвата комплетну катастарску 
парцелу 855 и завршава се код к.п. 841 укрштањем са 
Бијељинском улицом. Улици Џемала Биједића припадају 
попречне улице означене као к.п. 1651/3 и 839. У цијелој 
дужини свог пружања обухвата лијеву и десну страну. 

 49. Саве Ковачевића
 - Почиње код к.п. 766/1 к.о. Јања 1 одвајајући се од 
Бијељинске улице, пружа се управцу сјеверозапада дуж к.п. 
4251 к.о. Јања 1, након чега наставља сјеверозападно дуж к.п. 
4148 к.о. Јања 2 и завршава се код к.п. 1304 к.о. Јања 2. Улици 
Саве Ковачевића припадају попречне улице означене као 
к.п. 814 и 790/8 к.о. Јања 1. У цијелој дужини свог пружања 
обухвата лијеву и десну страну.

 50. Хусеин капетана Градашчевића
 - Почиње код к.п. 1364/2 одвајајући се од улице Браће 
Лазић, пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 1637, затим 
дијелом к.п. 4252 (један дио је улица Џемала Биједића), при 
чему обухвата попречне улице означене као к.п. 1361, 1349 
и завршава се код к.п. 899. У цијелој дужини свог пружања 
улица Хусеин капетана Градашчевића обухвата лијеву и 
десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Јања 1.

 51. Мехмедалије Мак Диздара
 - Почиње код к.п. 1477 одвајајући се од улице Браће 
Лазић, пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 1486, затим 
дијелом катастарске парцеле 4256/1 (један дио је улица 
Дервиша Сушића) и завршава се код к.п. 1168 укрштањем 
се са улицом Стара цеста. Улици Мехмедалије Мак Диздара 
припадају попречне улице означене као к.п. 1476/1, 1471, 
1499, 1215, 1183/1. У цијелој дужини свог пружања обухвата 
лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле припадају 
катастарској општини Јања 1.

 52. Дервиша Сушића
 - Почиње код к.п. 1257 одвајајући се од улице 
Браће Лазић, пружа се у правцу југоистока дуж дијела к.п. 
4256/1, при чему обухвата попречну улицу означену као 
к.п. 1233 и завршава се код к.п. 1201 укрштањем са улицом 
Мехмедалије Мак Диздара. У цијелој дужини свог пружања 
улица Дервиша Сушић обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Јања 1. 

 53. Лешничка
 - Почиње код к.п. 4125 к.о. Јања 1 одвајајући се од 
Бијељинске улице, пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 
бр. 4124, сијече к.п. 4240/1, па наставља пружање парцелом 
4275 к.о. Јања 1, након чега се повија у правцу југа и иде дуж 
к.п. 4019 к.о. Јања 2, те се завршава код к.п. 3824 к.о. Јања 

2. Лешничкој улици припадају попречне улице означене 
као к.п. 4095/40, 4095/21, 4274, 4092, 4277, 4235, 4221 к.о. 
Јања 1, као и попречне улице означене као к.п. 3702, 3754/1, 
3757/1, 3752, 3757/2, 3774, 3840/4, 3839/4, 3762/1, 3763/4, 
3850, 3834/4, 3872, 3896 к.о. Јања 2. У цијелој дужини свог 
пружања обухвата лијеву и десну страну.

 54. Скендера Куленовића
 - Почиње код к.п. 3717 одвајајући се од улице 
Николе Тесле, пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 3625 
(обухвата комплетну парцелу), након чега се код к.п. 3769 
повија у правцу југа и пружа се дуж к.п. 3771 и завршава се 
код к.п. 3749 укрштањем са улицом Салке Бајрића. Улици 
Скендера Куленовића припадају попречне улице означене 
као к.п. 3753, 3752/1. У цијелој дужини свог пружања ова 
улица обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Јања1.

 55. Семберска
 - Почиње код к.п. 507 одвајајући се на раскрсници 
улица Илинданска и Браће Благојевић, пружа се у правцу 
сјеверозапада дуж к.п. 4247 (једним дијелом),  4241, при чему 
обухвата попречне улице означене као к.п. 462/6, 32/34, 37/7, 
32/23 и завршава се код к.п. 26 на граници катастарских 
општина Јања 1 и Јања 2 одакле се наставља Бијељинска 
улица. У цијелој дужини свог пружања Семберска улица 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Јања 1.

 56. Стара цеста
 - Почиње код к.п. 1167 одвајајући се од улице Браће 
Лазић, пружа се у правцу југозапада дуж дијела к.п. 4254, 
затим јужном границом к.п. 1112, након чега обухвата 
комплетну катастарску парцелу 1083 и завршава се код к.п. 
1035/2 новим укрштањем са улицом Браће Лазић. Старој 
цести припадају попречне улице означене као к.п. 1171, 
1143/2, 1156, 1071, 1072/3, 1044, 1068/1. У цијелој дужини 
свог пружања ова улица обухвата лијеву и десну страну 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Јања 1.

 57. Савић Бара
 - Почиње код к.п. 917 к.о. Јања 1 одвајајући се од 
улице Браће Лазић, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 919 
к.о. Јања 1, затим дијелом к.п. 4029 к.о. Јања 2  након чега се 
повија у правцу сјеверозапада и пружа се дуж к.п. 3356 к.о. 
Јања 2 и завршава се код к.п. 1276 к.о. Јања 2. Улици Савића 
Бара припрадају попречне улице означене као к.п. 4150, 
4029 (један дио) к.о. Јања 2, као и попречне улице означене 
као к.п. 945, 934 к.о. Јања 1. У цијелој дужини свог пружања 
ова улица обухвата лијеву и десну страну.

 58. Насихе Капиџић Хаџић
 - Почиње код к.п. 637 одвајајући се од Илинданске 
улице, пружа се у правцу сјевероистока дуж дијела к.п. 4246 
и завршава се код к.п.559 укрштањем са улицама Бобаровача 
и Алије Исаковића. У цијелој дужини свог пружања улица 
Насихе Капиџић Хаџић обухвата лијеву и десну страну 
док све катастарске парцеле наведене о овом опису улице 
припадају катастарској општини Јања 1.
 59. Мула Алије Садиковића
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 - Почиње код к.п. 2165 одвајајући се од улице др 
Хамдије Ћемерлића, пружа се у правцу југа дуж к.п. 4265, 
при чему обухвата попречну улицу означену као к.п. 2211 
и завршава се код к.п. 2204/1 укрштањем са улицом Шор. У 
цијелој дужини свог пружања улица Мула Алије Садиковића 
обухвата лијеву и десну страну док све катастарске парцеле 
наведене о овом опису улице припадају катастарској 
општини Јања 1.
 
 60. Главна улица
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 
1057/4, пружа се у правцу југа дуж дијела катастарске 
парцеле 4121, при чему обухвата попречне улице означене 
као к.п. 4120, 4119, 4115, 1104/3, 4116 и завршава се код к.п. 
1129/1. Главни правац пружања од почетка до краја обухвата 
искључиво лијеву (источну) страну од саобраћјнице, док 
попречне улице обухватају лијеву и десну страну уз изузетак 
попречне улице означене као к.п. 4120 која обухвата 
искључиво десну (јужну) страну од саобраћајнице. Све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Јања 2.

 61. Горњи Којчиновац
 - Почиње код к.п. 1184  одвајајући се на раскрсници 
улица Бијељинска и Главна, пружа се у правцу запада 
границом разграничења насељених мјеста Јања и 
Којчиновац, при чему обухвата попречне улице означене 
као к.п. 4126, 1336 и завршава се код к.п. 1440. У цијелој 
дужини свог пружања улица главни правац улице Горњи 
Којчиновац обухвата искључиво лијеву (јужну) страну од 
саобраћајнице, односно све оне катастарске парцеле које 
припадају насељеном мјесту Јања, у преосталом дијелу 
обухвата лијеву и десну страну. Све наведене катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Јања 2.

 (16) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА ЗАГОНИ 
(све катастарске парцеле наведене у предстојећим тачкама 
припадају катастарској општини Загони).

 1. Средњи Загони
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 
3863/3 и пружа се у правцу сјеверозапада дуж катастарских 
парцела 3845 и 3814, након чега се раздваја на два крака.
 Први крак пружа се у правцу сјевероистока дуж 
катастарских парцела 3939 (од к.п. 2060 до к.п. 3936), након 
чега сијече к.п. 3936 (поток) и наставља сјеверно дуж 
катастарских парцела бр. 3940 и 2019, при чему обухвата 
попречне улице означене као к.п. 1976, 3958 и 3942 (од к.п. 
1947 до к.п. 2633/1, гдје се укршта са улицом Горњи Загони), 
10005/2, 2132, 2611 и 2613/2. Улица Средњи Загони, завршава 
се на граници катастарске парцеле бр. 2025. У дијелу 
пружања који се односи на комплетну катастарску парцелу 
3958, први крак улице Средњи Загони обухвата све оне 
катастарске парцеле које се налазе у границама насељеног 
мјеста Загони, као и у дијелу пружања улице од к.п. 2008/2 
западно до к.п. 2023. У преосталом дијелу, обухвата лијеву и 
десну страну
 - Други крак почиње код к.п. 3813 и пружа се у 
правцу запада дуж к.п. 3839, при чему обухвата попречне 
улице означене као к.п.  2066 (од к.п. 2083/2 до к.п. 2064), 
3783, 3781, 3772, 3756, 2096 (од к.п. 2095/3 до к.п. 2101/1) 
и 3724, те се завршава код катастарске парцеле бр. 2718. У 

цијелој дужини свог пружања, други крак улице Средњи 
загони обухвата лијеву и десну страну.

 2. Горњи Загони
 - Почиње од к.п. 2718 и пружа се у правцу запада 
дуж к.п. 3939, при чему обухвата попречне улице означене 
као к.п. 2735, 2743, 2745/5, 3682, 3673, те се код к.п. 3630 
раздваја на два крака.
 Први крак пружа се у правцу југозапада дијелом 
катастарске парцеле 3939 и то од к.п. 3630, па до границе 
подручја Града Бијељина гдје се и завршава код к.п. 3459/3. 
У цијелој дужини свог пружања први крак улице Горњи 
Загони обухвата лијеву и десну страну.
 Други крак почиње код к.п. 3630 и пружа се у 
правцу сјеверозапада дуж к.п. 3945 (од к.п. 3630 до к.п. 
3290/2), 3272 и 2819, након чега  главни правац улице прави 
круг и обухвата катастарске парцеле, 3943 (од к.п. 2614/2 
западно до к.п. 3055/1) 2957 3942 (захвата подручје од 
к.п. 3053 источно до к.п. 2576/1). Други крак улице Горњи 
Загони обухата и попречне улице означене као к.п. 3605, 
3586, 3557, 3554, 3007, 3956, 3955, 2992, 2820, 2833, 2875, 3954, 
2912, 2379, 2391, 2444, 2474 (од к.п. 2505/1 до к.п. 2497), 2515, 
2516, 2658, 3944 (од к.п. 2576/1 до к.п. 2573), 2848 и 2784. 
У цијелој дужини свог пружања други крак улице Горњи 
Загони обухвата лијеву и десну страну.

 (17) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА 
КОЈЧИНОВАЦ (све катастарске парцеле наведене у 
предстојећим тачкама припадају катастарској општини 
Чардачине - Којчиновац).

 1. Главна улица
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 6 и 
пружа се у правцу југа границом насељеног мјеста до краја 
к.п. 1241 гдје се и завршава. У цијелој дужини свог пружања 
Главна улица обухвата искључиво десну страну (западно од 
саобраћајнице), односно, обухвата све катастарске парцеле 
које се налазе у границама насељеног мјеста Којчиновац.

 2. Прва улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
241 и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 253, при чему 
обухвата попречну улицу означену као к.п. 246, те се 
завршава на граници катастарске парцеле бр.1306 код к.п. 
979. У цијелој дужини свог пружања Прва улица обухвата 
лијеву и десну страну.   

 3.  Друга улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
488 и пружа се у правцу запада дуж к.п. 387 и 1334, након 
чега сијече катастарску парцелу 1338 и наставља пружање у 
правцу запада дуж к.п. 1337 и 348, затим сијече катастатске 
парцеле 1304 (канал) и 1308 (канал), те се повија у правцу 
југа пружајући се дуж катастарских парцела бр. 515 и 1342. 
Друга улица обухвата и попречне улице означене као к.п. 
353 и 321. Завршава се на крају к.п. 1342 код к.п. 1143. У 
цијелој дужини свог пружања Друга улица обухвата лијеву 
и десну страну.

 4. Четврта улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 100 
и пружа се у правцу запада дуж к.п. 45, након чега се повија у 
правцу југа и иде дуж к.п. 301 (од к.п. 109 јужно до краја к.п. 118), 
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те у следећем дијелу обухвата комплетну катастарску парцелу 
бр. 303. Четврта улица укључује у свој правац и попречне 
улице означене катастарским парцелама бр. 154/2, 991, 994, 
те попречну улицу која се пружа у дијелу к.п. 301 (од к.п. 27 
сјеверно до к.п. 2), један дио улице завршава се на граници 
насељеног мјеста код к.п. 126, док се други дио завршава 
укрштањем са Главном улицом код к.п. 187. У дијелу пружања 
који се односи на комплетну катастарску парцелу 301, Четврта 
улица обухвата искључиво оне катастарске парцеле које се 
налазе источно од саобраћајнице, као и у дијелу пружања који 
се односи  на катастарску парцелу 303 (од к.п. 143 југозападно 
до границе к.п. 1304), гдје обухвата катастарске парцеле јужно 
од сабраћајнице, односно све оне парцеле које се налазе у 
границама насељеног мјеста Којчиновац, у преосталом дијелу 
обухвата лијеву и десну страну.

 5. Горњи Којчиновац
 - Почиње одвајајући се од главне улице код к.п. 
1241/1 и пружа се у правцу запада дуж к.п. 1345, након чега 
сијече катастарску парцелу бр. 1308 (канал) и раздваја се на 
два крака.
 Први крак пружа се у правцу југозапада дуж 
к.п.1824, при чему обухвата попречне улице означене као 
к.п. 1823, 1521, 1826 (у дужини од 90м), 1827 (од к.п. 1782 
југоисточно до к.п. 1773/2) и завршава се на граници к.п. 
1816 код к.п. 1704. У цијелој дужини свог пружања први крак 
улице Горњи Којчиновац обухвата лијеву и десну страну.
 Други крак пружа се у правцу сјеверозапада дуж 
к.п. 1822, 1820 (од к.п. 1463 до к.п. 1553), при чему обухвата 
попречне улице означене као к.п. 1820 (од к.п. 1363 источно 
до границе к.п. 1308), 1819, 1481, 1817/1  и завршава се код 
к.п. 1553. У цијелој дужини свог пружања други крак улице 
Горњи Којчиновац обухвата лијеву и десну страну.

 Улица Горњи Којчиновац прије раздвајања на 
кракове, обухвата искључиво оне катастарске парцеле које 
се налазе сјеверно од саобраћајнице, односно све оне парцеле 
које се налазе у границама насељеног мјеста Којчиновац.

 (18) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА МАЛА 
ОБАРСКА (све катастарске парцеле наведене у предстојећим 
тачкама припадају катастарској општини Батковић).

 1. Ново насеље
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 
6615/3 и пружа се у правцу запада дуж к.п. 7062 (од свог 
почетка до к.п. 6610), при чему обухвата попречну улицу 
означену као к.п. 6614, као и двије попречне улице које 
дужно сијеку катастарску парцелу 6615/4. У цијелој дужини 
свог пружања улица Ново насеље обухвата лијеву и десну 
страну.

 (19) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА 
КОВАНЛУК (све катастарске парцеле наведене у 
предстојећим тачкама припадају катастарској општини 
Амајлије).

 1. Борачко насеље
 - Почиње на раскрсници код катастарске парцеле 
бр. 2144/52 пружа се у правцу сјевера и захвата подручје 
означено катастарском парцелом бр. 2144/10 и укључује 
споредне улице означене катастарским парцелама бр. 
2144/56 и 2144/11. У цијелој дужини свог пружања улица 

Борачко насеље обухвата лијеву и десну страну.

 (20) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА МЕЂАШИ 
(све катастарске парцеле наведене у предстојећим тачкама 
припадају катастарској општини Међаши).

 1. Друга улица
 - Почиње од границе насељеног мјеста код 
катастарске парцеле бр. 1375 и пружа се уз јужну границу 
исте у дужини од 250м, гдје се и завршава. У цијелој дужини 
свог пружања Друга улица обухвата лијеву и десну страну.

 2. Главна улица
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 1034, 
пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 1507 и завршава 
се на граници насељеног мјеста код к.п. 1025/3. У цијелој 
дужини свог пружања Главна улица обухвата лијеву и десну 
страну.

 3. Дјеце Америке и Русије
 - Почиње код к.п. 225 одвајајући се од улице Дјеце 
Европе, пружа се у правцу југоистока дуж дијела к.п. 776 
благо се повијајући у правцу сјевероистока, након чега 
поново заузима југоисточни правац и пружа се дуж к.п. 1543 
и завршава се код к.п. 1821. Улици Дјеце Америке и Русије 
припадају попречне улице означене као к.п. 398, 397/2, 386, 
382/1, 323, 1540 и 1544. У цијелој дужини свог пружања 
обухвата лијеву и десну страну.

 4. Дјеце Европе
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 1122, 
пружа се у правцу југоистока, дуж дијела катастарских 
парцела 1532, 776, 779, при чему обухвата попречне улице 
означене као к.п. 137/5, 127, 116, 165, 205/2, 210, 219, 781, 
(један дио до улице Тополовача), 780, 592, 581 и завршава 
се код к.п. 642/1 одакле се наставља улица Дјеце Африке. 
У дијелу пружања уз границу насељеног мјеста, улица 
Дјеце Европе обухвата парцеле лијево (сјеверно) од 
саобраћајнице, односно све оне катастарске парцеле које се 
налазе у границама насељеног мјеста Међаши, у преосталом 
дијелу обухвата лијеву и десну страну.

 5. Дјеце Аустралије
 - Почиње код к.п. 78 одвајајући се од улице Дјеце 
Европе, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 774, 1535, 1528, 
при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 60, 56, 
88, 1130, 1533, 1526 и завршава се на граници насељеног 
мјеста код к.п. 1105. Улица Дјеце Аустралије у цијелој 
дужини свог пружања обухвата лијеву и десну страну.

 6. Дјеце Азије
 - Почиње код к.п. 239 одвајајући се од улице Дјеце 
Европе, пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 775, при 
чему обухвата попречне улице означене као к.п. 258, 271, 
287, 1539, 1525 и завршава се на граници к.п. 1541 код к.п. 
1229. У цијелој дужини свог пружања улица Дјеце Азије 
обухвата лијеву и десну страну.

 7. Дјеце Африке
 - Почиње код к.п. 642/1 настављајући се на улицу 
Дјеце Европе, пружа се у правцу југа дуж дијела к.п. 779, 
при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 423, 481 
778, 727, и завршава се код к.п. 1442. У цијелој дужини свог 
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пружања улица Дјеце Африке обухвата лијеву и десну страну.

 8. Тополовача
 - Почиње код к.п. 629/1 настављајући се на улицу 
Дјеце Европе, пружа се у правцу југа дуж дијела к.п. 781, 
1548 и завршава се код к.п. 1414. У цијелој дужини свог 
пружања улица Тополовача обухвата лијеву и десну страну.

 9. Четврта улица
 - Почиње код к.п. 517/3 одвајајући се од улице 
Дјеце Америке и Русије, пружа се у правцу југа - југоисток 
дуж к.п. 777, при чему обухвата попречне улице означене 
као к.п. 366, 441, 768 и завршава се код к.п. 1458. У цијелој 
дужини свог пружања Четврта улица обухвата лијеву и 
десну страну.

 (21) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА НОВО 
СЕЛО (све катастарске парцеле наведене у предстојећим 
тачкама припадају катастарској општини Бијељина Село).

 1. Краља Драгутина
 - Почиње код катастарске парцеле 1322/323 и пружа 
се у правцу исток – сјевероисток захватајући саобраћајницу, 
означену катастарским парцелама бр.  1322/332 и 1322/40. 
Улица Краља Драгутина обухвата и попречне улице означене 
катастарским парцелама бр. 1322/333, 1322/131 и 1322/24. У 
цијелој дужини пружања улица Краља Драгутина  обухвата 
лијеву и десну страну.

 2. Мученика Романових
 - Почиње код границе насељеног мјеста код 
катастарске парцеле 1322/190 и пружа се у правцу југа 
дуж катастарске парцеле бр. 1322/296, након чега сијече 
парцелу бр. 1322/295 и наставља пружање у правцу југа 
дуж к.п. 1322/292, 1322/98, затим сијече улицу означену 
катастарском парцелом  бр. 1409, те наставља дуж к.п. 
1319/93 и завршава се на граници катастарске парцеле бр. 
1405 код катастарске парцеле 1319/92. У дијелу пружања 
улице од њеног почетка до к.п. 1322/293, улица Мученика 
Романових  обухвата искључиво лијеву страну (источно 
од сабраћајнице), односно све катастарске парцеле које се 
налазе у границама насељеног мјеста Ново Село, као и у 
дијелу улице од катастарске парцеле бр. 1319/120 до њеног 
завршетка, у преосталом дијелу обухвата лијеву и десну 
страну.

 3. Српске добровољачке гарде – блок 1
 - Почиње код к.п. 1319/122 и пружа се у правцу југа 
кроз катастарску парцелу 1319/8 и обухвата све попречне 
улице које се налазе десно (западно) од саобраћајнице, те 
се завршава укрштањем са улицом Мученика Романових 
код катастарске парцеле бр. 1319/179. У цијелој дужини 
свог пружања улица Српске добровољачке гарде – блок 1 
обухвата лијеву и десну страну.

 4. Српске добровољачке гарде – блок 2
 - Почиње код код катастарске парцеле бр. 1319/42 
и пружа се у правцу југоистока кроз катастарске парцеле 
1319/8, 1319/403, 1319/95 и укључује све попречне улице 
које се налазе десно (западно) од саобраћајнице, те се 
завршава укрштањем са улицом Мученика Романових 
код катастарске парцеле бр. 1319/196. У цијелој дужини 
свог пружања улица Срспке добровољачке гарде – блок 2 

обухвата лијеву и десну страну.

 5. Српске добровољачке гарде – блок 3
 - Почиње код катастарске парцеле бр. 1319/54 и 
пружа се у правцу југоистока кроз катастарске парцеле бр. 
1319/8, 1319/95, и укључује све попречне улице које се налазе 
десно (западно) од саобраћајнице, те се завршава укрштањем 
са улицом Мученика Романових код катастарске парцеле 
бр. 1319/400. У цијелој дужини свог пружања улица Српске 
добровољачке гарде – блок 3 обухвата лијеву и десну страну.

 6. Српске добровољачке гарде – блок 4
 - Почиње код катастарске парце бр.  1319/262, 
пружа се у правцу југоистока кроз катастарску парцелу 
бр. 1319/95 и укључује све попречне улице које се налазе 
десно (западно) од сабраћајнице, те се завршава укрштањем 
са улицом Мученика Романових код катастарске парцеле 
1319/398. У цијелој дужини свог пружања улица Српске 
добровољачке гарде – блок 4 обухвата лијеву и десну страну.

 7. Српске добровољачке гарде – блок 5
 - Почиње код катастарске парцеле бр. 1319/321, 
пружа се у правцу југоистока кроз катастарску парцелу бр. 
1319/95 и укључује све попречне улице које се налазе десно 
(западно) од саобраћајнице, те се завршава укрштањем са 
улицом Мученика Романових код катастарске парцеле бр. 
1319/397. У цијелој дужини свог пружања улица Српске 
добровољачке гарде – блок 5 обухвата лијеву и десну страну.

 (22) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА 
ПАТКОВАЧА (све катастарске парцеле наведене у 
предстојећим тачкама припадају катастарској општини 
Патковача уз наведене изузетке у тачки 1.).

 1. Главна улица
 - Први дио улице почиње од границе насељеног 
мјеста одвајајући се од раскрснице са кружним током 
саобраћаја код катастарске парцеле бр. 1368 и пружа се у 
правцу југа сијекући катастарске парцеле 1293/3, 1439/3 
и 1295/3 к.о. Пучиле, те наставља јужни правац дуж 
катастарске парцеле бр. 1437 к.о. Пучиле. У овом дијелу 
Главна улица обухвата искључиво лијеву (источну) страну 
саобраћајнице, односно све катастарске парцеле које се 
налазе у границама насељеног мјеста Патковача. Други дио 
Главне улице се наставља на први од границе насељеног 
мјеста код к.п. 1394 и наставља да се пружа јужно дуж 
катастарских парцела бр. 1685, 1040 к.о. Патковача, као 
и дуж катастарских парцела бр. 988 и 501 – од к.п. 52 до 
к.п. 42 к.о. Љесковац. Главна улица се завршава на крају 
катастарске парцеле бр. 1489 к.о. Патковача. Описани други 
дио Главне улице од к.п. 761 до к.п. 854 обухвата искључиво 
оне катастарске парцеле десно (западно од саобраћајнице), 
као и  дио улице од к.п. 1033/1 па до њеног завршетка. У 
преосталим дијеловима пружања Главна улица обухвата 
лијеву и десну страну.

 2. Блок 1
 - Почиње код к.п. 1375 одвајајући се од Главне 
улице, пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 1684, при чему 
обухвата попречне улице означене као к.п. 1351, 1348/5,  
1349/8 и завршава се код к.п. 1324. У цијелој дужини свог 
пружања улица Блок 1 обухвата лијеву и десну страну.
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 3. Блок 2
 - Састоји се од 6 одвојених дијелова који се одвајају 
од Главне улице и пружају се у правцу запада и то:
 -Први дио почиње код к.п. 507, пружа се у правцу 
запада дуж к.п. 508, 1405/3 и завршава се на граници 
насељеног мјеста код к.п. 1405/4 .
 - Други дио почиње код к.п. 511/2, пружа се у 
правцу запада дуж к.п. 511/3, 1407/14 и завршава се код к.п. 
1405/8.
 - Трећи дио почиње код к.п. 513/3, пружа се у правцу 
запада дуж к.п. 515, 1407/14 и завршава се код к.п. 1414.
  - Четврти дио почиње код к.п. 514/1, пружа се 
у правцу запада дуж к.п. 515, 1414 и завршава се код к.п. 
1418/1.
 - Пети дио почиње код к.п. 517, пружа се у правцу 
запада дуж к.п. 518/1, 1419/1 и завршава се код к.п. 1419/6.
 - Шести дио почиње код к.п. 523, пружа се у правцу 
запада дуж к.п. 525/2, 526/4, 1421/6.
Улица Блок 2 у цијелој дужини свог пружања обухвата 
лијеву и десну страну.

 4. Блок 3
 - Почиње код  к.п. 540/2 одвајајући се од Главне 
улице, пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 549, 1431 
при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 
548, 555/19, 555/11,  555/20,  556/5, 1435, 1438/11, 1439/17, 
1687, 1449/19, 1441/20, 1435 и завршава се код к.п. 1440/1. 
У цијелој дужини свог пружања улица Блок 3 обухвата 
лијеву и десну страну.

 5. Блок 5
 - Почиње код к.п. 450 одвајајући се од Главне улице, 
пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 452, затим се код к.п. 
434/3  повија у правцу сјеерозапада обухватајући комплетну 
катастарску парцелу 435/4 и завршава се код к.п. 435/3. У 
цијелој дужини свог пружања улица Блок 5 обухвата лијеву 
и десну страну.

 6. Блок 6
 - Почиње код к.п. 733 одвајући се од Главне улице, 
пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 732/2, 741/2, 738/4, 
559/2, 558/3, 555/5, при чему обухвата попречне улице 
означене као к.п. 741/1, 813/4, 813/12, 1442/3, 1443/2, 815/2 
и завршава се код к.п. 555/2. Улица Блок 6 у цијелој дужини 
свог пружања обухвата лијеву и десну страну.

 7. Блок 7
 - Почиње код к.п. 729/1 одвајајући се од Главне 
улице, пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 1041, 
затим дуж дијела к.п. 1038,  након чега наставља пружање 
границом насељеног мјеста и завршава се код к.п. 1/3. 
Улици Блок 7 припадају попречне улице означене као к.п. 
716/4, 641, 648/5, 294/5, 309, 317, 248/2,  1678 (један дио), 16, 
13/2. У дијелу пружања уз границу насељеног мјеста улица 
Блок 7 обухвата искључиво лијеву страну, односно све оне 
катастарске парцеле које се налазе у границама насељеног 
мјеста Блок 7, док у преосталом дијелу улица Блок 7 обухвата 
лијеву и десну страну.

 8. Блок 8
 - Почиње код к.п. 772, одвајајући се од Главне улице, 
пружа се у правцу југозапада дуж  к.п. 1044/1, те се код к.п. 
783 раздваја на два крака, у правцу сјевера и југозапада.

 - Први крак пружа се у правцу сјевера настављајући 
свој правац дуж к.п. 1044/1, 1044/2, 813, при чему обухвата 
попречне улице означене као к.п. 817/3,  1446/5, 822, 1689, 
1447/15, 1447/1, 1456, 1453/1, 1454/7, 1458/1 и завршава се 
код к.п. 814/4. У цијелој дужини свог пружања обухвата 
лијеву и десну страну.
 - Други крак пружа се у правцу југозапада уз границу 
насељеног мјеста дуж к.п. 837, 1690 и завршава се код к.п. 
1460/1. У цијелој дужини свог пружања други крак улице 
Блок 8 обухвата искључиво десну страну саобраћајнице, 
односно све катастарске парцеле које се налазе у границама 
насељеног мјеста Патковача.

 9. Блок 9
 - Почиње код к.п. 455 одвајајући се од Главне улице, 
пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 1039, при томе, 
повијајући се у правцу југа, а обухватајући попречне улице 
означене као к.п. 484/8, 463, 385, 382, 378/9, 373, 354, 1678 
(захвата један дио), 1298/8, 359/6, 1298/12, 1297/8,  370/15, 
364/4, 370/10, 370/6, 366/2, 1679, 1328/8, 408, 438, 441/3, 618/9 
и завршава се код к.п. 621/1 укрштањем са улицом Блок 7. У 
цијелој дужини свог пружања улица Блок 9 обухвата лијеву 
и десну страну.

 10. Блок 11
 - Почиње код к.п. 630/1 одвајајући се од улице Блок 
8, пружа се у правцу југоистока дуж дијела катастарске 
парцеле 1038, те наставља свој правац дуж к.п. 1042, 1695, 
при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 649/1, 
1520/1, 1696, 1518/1, 1535/13, 652/11, 654, 657/4, 659/7, 1516/12 
и завршава се на граници насељеног мјеста код к.п. 1541. У 
дијелу пружања уз границу насељеног мјеста улица Блок 11 
обухвата искључиво лијеву страну саобраћајнице, односно 
све оне катастарске парцеле које се налазе у границама 
насељеног мјеста Патковача.

 11. Лозничка
 - Почиње код к.п. 1/3, одвајајући се од улице Блок 
7, пружа се у правцу запада границом насељеног мјеста, 
при чему обухвата попречну улицу означену као к.п. 1/10 
и завршава се код к.п. 1/2. У цијелој дужини свог пружања 
Лозничка улица обухвата искључиво лијеву страну 
саобраћајнице, односно све оне катастарске парцеле које се 
налазе у границама насељеног мјеста Патковача.

 (23) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА ПУЧИЛЕ 
(све катастарске парцеле наведене у предстојећим тачкама 
припадају катастарској општини Пучиле).

 1. Пухаре
 - Почиње одвајајући се од улице Центар код 
катастарске парцеле бр. 222/1 и пружа се у правцу запада - 
југозапад дуж катастарских парцела бр. 1207 и 1212 при чему 
овухвата попречне улице означене катастарским парцелама 
бр. 217/6 (у дужини од 120м), 402/2, 174, 688 (у дужини од 
75м метара), 725, 727/6, 678/1, 742 (у дужини од 200м) и 
завршава се на граници насељеног мјеста код катастарске 
парцеле бр. 798. У цијелој дужини свог пружања улица 
Пухаре обухвата лијеву и десну страну.

 2. Брдо
 - Почиње одвајајући се од улице Центар код к.п. 364/2 
и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 1209/1, при чему 
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обухвата попречне улице означене катастарским парцелама 
бр. 473/2, 501, 585/2, 1210, 1006, 577/2, 384 и 378/11, те се 
завршава код катастарске парцеле бр. 599. У цијелој дужини 
свог пружања улица Брдо обухвата лијеву и десну страну.

 3. Глоговац
 - Почиње код катастарске парцеле бр. 1044/6 и 
пружа се у правцу југ-југоисток дуж к.п. 1044/5, 1035, 1216, 
при чему обухвата попречне улице означене катастарским 
парцелама бр. 1211 ( у дужини од 300м), 1114, 891, те се 
завршава на граници катастарске парцеле 1215/2, код 
катастарске парцеле 863. У цијелој дужини свог пружања 
улица Глоговац обухвата лијеву и десну страну.

 4. Пучилска поља
 - Почиње од к.п. 1259/1 и пружа се у правцу 
југозапада уз границу насељеног мјеста дуж катастарских 
парцела бр. 1436/1, при чему обухвата попречне улице 
означене катастарским парцелама бр. 1256/9, 1254/9, 
1252/11, 1442, 1253/17, 1443 (од к.п. 1248/1 југозападно у 
дужини од 140м и од к.п. 1253/1 сјевероисточно у дужини 
од 300м), 1333/1, 1333/18, 1334, 1441 и завршава се код к.п. 
59/2, одакле се наставља улица Центар. У цијелој дужини 
свог пружања улица Пучилска поља обухвата искључиво 
оне катастарске парцеле лијево (источно) од саобраћајнице, 
односно све катастарске парцеле које се налазе у границама 
насељеног мјеста Пучиле.

 5. Центар
 - Почиње од катастарске парцеле бр. 59/2 и пружа се 
у правцу југозапада дуж катастарских парцела бр. 1436/1 и 
144, након чега сијече катастарску парцелу 1205 и наставља 
југозападно дуж к.п. 1208/1, 1208/2, 1209/1 (од к.п.312/2 
у правцу југоистока), 1209/3, 1209/2   при чему обухвата 
попречне улице означене као катастарске парцеле бр. 57, 
51/8, 50/9, 258/2 (у дужини од 450м), 362, 226 (у дужини од 
130м), 1207 (од к.п. 350 јужно у дужини од 250м), 369, 1209/1 
(од к.п. 315 у правцу запада у дужини  од 80м), 536, 303/1, 
303/2, 138, 136, 1449, 111/5, 113/2, затим и двије попречне 
улице које се пружају уз источну ивицу канала означеног 
као к.п. 1205 од којих прва иде од к.п. 9/1 сјеверозападно 
до к.п. 1/1, а друга од к.п. 114/2 југоисточно до к.п. 138. 
Улица Центар завршава се на граници насељеног мјеста код 
катастарске парцеле бр. 518/1. Од свог почетка па до к.п. 18 
обухвата све оне катастарске парцеле које се налазе лијево 
(источно) од саобраћајнице, односно све оне парцеле које се 
налазе у границама насељеног мјеста Пучиле, у преосталом 
дијелу обухвата лијеву и десну страну.

 6. Чвргићи
 - Почиње одвајајући се од улице Центар код 
катастарске парцеле бр. 22/1 и пружа се у правцу истока 
дуж к.п. 145, при чему обухвата попречне улице означене 
катастарским парцелама бр. 80, 1366, 1365/1, 1450 (од к.п. 
1367/2 јужно у дужини од 100м), 1367/1, 72/5 и завршава се 
на граници к.п. 1445 код к.п. 1355. У цијелој дужини свог 
пружања улица Чвргићи обухвата лијеву и десну страну.

 7. Главна улица
 - Почиње од границе насељеног мјеста код 
катастарске парцеле бр. 1272/2 и пружа се у правцу југа 
дуж к.п. 1437, након чега се укршта у кружној раскрсници 
са Магистралним путем означеним као к.п. 1269/3, те 

наставља пружање у правцу југа катастарском парцелом 
1437  претходно сијекући  парцеле 1293/3, 1439/3 и 1295/3. 
Главна улица обухвата попречне улице означене као к.п. 
1439/1 и 1298/9, а завршава се на граници насељеног мјеста 
код катастарске парцеле 1311. Главна улица у цијелој дужини 
свог пружања обухвата све оне катастарске парцеле које 
се налазе десно (западно) од саобраћајнице, односно све 
катастарске парцеле које се налазе у границама насељеног 
мјеста Пучиле

 8. Српске војске – блок 1
 - Састоји се од два одвојена крака
 - Први крак почисе одвајајући се од Главне улице 
код катастарске парцеле 1272/2 и пружа се у правцу запада 
границом насељеног мјеста, при чему обухвата попречне 
улице означене као к.п. 1271/19, 1271/10, 1271/20 и завршава 
се код границе насељеног на крају катастарске парцеле бр. 
1270/1. У цијелој дужини свог пружања, први крак улице 
Српске војске – блок 1, обухвата искључиво оне катастарске 
парцеле које се налазе лијево (јужно) од саобраћајнице, 
односно све катастарске парцеле које се налазе у границама 
насељеног мјеста Пучиле.
 - Други крак почиње одвајајући се од Главне улице 
код катастарске парцеле бр. 1274/6 и пружа се у правцу 
запада дуж к.п. 1274/7 и заршава се на граници катастарске 
парцеле 1274/2. У цијелој дужини свог пружања други крак 
улице Српске војске – блок 1 обухата лијеву и десну страну.

 9. Блок 1
 - Почиње код границе насељеног мјеста код 
катастарске парцеле бр. 1379/134 на сјеверном и катастрске 
парцеле 1379/34 на јужном дијелу  и пружа се у правцу 
запада дуж к.п. 1446 на сјеверу, као и дуж к.п. 1447 на јужном 
дијелу, при чему обухвата попречне улице које спајају 
сјеверни и јужни дио, а означене су катастарским парцелама 
бр. 1379/14, 1379/13, 1379/12, 1379/128, 1379/32, 1379/17, 
затим обухвата попречну улицу која се пружа уз границу 
насељеног мјеста и то од к.п. 1379/134 јужно до краја к.п. 
1379/34 и попречну улицу означену као као к.п.  1379/51. 
Улица Пучиле блок 1 у сјеверном дијелу пружања означеног 
са к.п. 1446 обухвата искључиво парцеле лијево (јужно) 
од сабраћајнице, а изузетак је и већ описана попречна 
улица која се пружа уз границу насељеног мјеста,  гдје 
обухвата искључиво оне катастарске парцеле које се налазе 
десно (западно) од саобраћајнице, односно обухвата све 
катастарске парцеле које се налазе у границама насељеног 
мјеста Пучиле, у преосталом дијелу улица Пучиле – блок 1 
обухвата лијеву и десну страну.

 10. Блок 2 
 - Почиње од к.п.  1377/1 и пружа се у правцу југа 
дуж границе насељеног мјеста, након чега се повија у правцу 
запада и пружа се паралелно са сјеверним дијелом улице 
Пучиле блок 1, при чему обухвата попречне улице означене 
као к.п. 1377/1, 1376/24, 1376/31, 1376/25, 1376/2, 1375/23 и 
завршава се на граници катастарске парцеле 1445 код к.п. 
1371. У дијелу улице који се пружа уз границу насељенегом 
мјеста улица Пучиле блок 2 обухвата катастарске парцеле 
десно (западно) од саобраћајнице, као и у дијелу улице 
који се пружа паралелно са улицом Пучиле блок 1, парцеле 
сјеверно од саобраћајнице у преосталом дијелу обухвата 
лијеву и десну страну.
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 11. Блок 3
 - Почиње од к.п. 1414/27 и пружа се у правцу сјевера 
границом насељеног мјеста, након чега се код к.п. 1414/2 
повија у правцу запада и то дуж катастарске парцеле 1451, 
при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 1414/1, 
1417/1 и 1422 са јужне стране, као и попречне улице означене 
као к.п. 1413/9, 1413/8, 1413/15, 1413/6, 1413/174, 1413/180, као 
и попречну улицу која се пужа уз границу насељеног мјеста 
и то од к.п. 1413/29 сјеверно у дужини од 130м са сјеверне 
стране. Улица Пучиле блок 3 у дијелу пружања уз границу 
насељеног мјеста обухвата све оне катастарске парцеле које 
се налазе лијево (западно) од саобраћајнице, односно све оне 
катастарске парцеле које се налазе у границама насељеног 
мјеста Пучиле, исто се односи и на већ описану попречну 
улицу уз границу насељеног мјеста, у преосталом дијелу 
улица обухвата лијеву и десну страну.

 12. Блок 4
 - Почиње одвајајући се од улице Пучиле блок 1 
код катастарске парцеле 1413/151 и пружа се у правцу 
југа обухатајући цијело подручје означено катастарском 
парцелом бр. 1413/14 и завршава се на граници насељеног 
мјеста код катастарске парцеле 1413/74. У дијелу пружања 
од катастарске парцеле 1413/51, па сјевероисточно до свог 
завршетка улица Пучиле блок 4 обухвата искључиво оне 
катастарске парцеле лијево (сјеверно) од сабораћајнице, у 
преосталом дијелу обухвата лијеву и десну страну.

 (24) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА ТРЊАЦИ 
(све катастарске парцеле наведене у предстојећим тачкама 
припадају катастарској општини Трњаци).

 1. Главна улица
 - Главна улица састоји се од два одвојена дијела
 - Први дио почиње од границе насељеног мјеста 
код катастарске парцеле бр. 858 и пружа се у правцу 
сјевероистока дуж к.п. 945, при чему обухвата попречне 
улице означене као к.п. 972 (од к.п. 708/1 југоисточно у 
дужини од 150м), 709, 968 (од к.п. 716 западно у дужини 
од 350м), 971, 613, 657, 578, 566, 563/3, 632/3, 552, 549/4 и 
завршава се на граници насељеног мјеста код катастарске 
парцеле бр. 533. У цијелој дужини свог пружања први дио 
Главне улице обухвата лијеву и десну страну.
  - Други дио почиње од границе насељеног мјеста 
код к.п. 125 и пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 952, 
затим сијече катастарску парцелу бр. 942 (канал) и наставља 
сјевероисточно дуж к.п. 946, те се завршава на граници 
насељеног мјеста код к.п. 18. У цијелој дужини свог пружања 
други дио Главне улице обухвата лијеву и десну страну.

 2. Прва улица 
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
933 и пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 978 у дужини 
од 380м, након чега се и завршава код катастарске парцеле 
бр.929. Прва улица обухвата и попречне улице означене као 
к.п. 871/11 и 870/8. У цијелој дужини свог пружања обухвата 
лијеву и десну страну.

 3. Друга улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код 
катастарске парцеле бр. 839, 924/11, 923/5 и пружа се у 
правцу југа дуж к.п. 976, при чему обухвата попречне улице 
ознчене као к.п. 889, 899/1, 906, 977 (од к.п. 861/2 западно у 

дужини од 100м), те се завршава код катастарске парцеле бр. 
920. У цијелој дужини свог пружања Друга улица обухвата 
лијеву и десну страну.

 4. Трећа улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код 
катастарске парцеле бр. 824/3 и пружа се у правцу сјевера 
дуж к.п. 970, затим сијече парцелу 943 (пруга) и наставља 
пружање сјеверно дуж к.п. 966, те се завршава на граници 
насељеног мјеста код катастарске парцеле бр. 406. У цијелој 
дужини свог пружања Трећа улица обухвата лијеву и десну 
страну.

 5. Четврта улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код 
катастарске парцеле 827 и пружа се у правцу југоистока 
дуж к.п. 974/1 и 974/2, те се завршава на граници насељеног 
мјеста код катастарске парцеле бр. 692/1. Четврта улица 
од свог почетка па до к.п. 838/2 обухвата лијеву и десну 
страну, док у преосталом дијелу обухвата искључиво лијеву 
страну, односно све оне катастарске парцеле које се налазе у 
границама насељеног мјеста Трњаци.

 6. Пета улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
802 и пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 969, затим 
сијече к.п. 943 (пруга) и наставља сјеверозападно дуж к.п. 
967, затим код к.п. 429/2 мијења правац и повија се у правцу 
сјевероистока дуж к.п. 957, 956, при чему обухвата попречне 
улице означене као к.п. 967 (од к.п. 416 југозападно у дужини 
од 220м, односно до границе насељеног мјеста), 438/1, 453, 
962 (од к.п. 351 западно у дужини од 200м), 958 и завршава 
се на граници катастарске парцеле бр. 942 код к.п. 172. У 
цијелој дужини свог пружања Пета улица обухвата лијеву и 
десну страну.

 7. Шеста улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 533 и 
пружа се у правцу сјевера уз границу насељеног мјеста затим 
дуж катастарске парцеле 953, при чему обухвата попречне 
улице означене као к.п. 954, 175, 955 (од к.п. 524/2 јужно 
у дужини од 300м), као и попречну улицу која пресијеца 
катастарску парцелу 518 и завршава се на граници к.п .942 
код к.п. 126/3. У дијелу пружања Шесте улице уз границу 
насељеног мјеста, улица обухвата искључиво оне парцеле 
које се налазе лијево (западно) од саобраћајнице, односно 
све оне парцеле које се налазе у границама насељеног мјеста 
Трњаци, у преосталом дијелу обухвата лијеву и десну страну.

 8. Седма улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код катастарске 
парцеле бр. 132/2 и пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 
948, при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 
110/7, 114, као и попречну улицу која пресијеца катастарску 
парцелу 109, те се завршава на гараници катастарске парцеле 
бр. 942 код к.п. 119. У цијелој дужини свог пружања Седма 
улица обухвата лијеву и десну страну.

 9. Осма улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 77 
и пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 83, затим се главни 
правац повија у правцу југозапада и иде дуж дијела к.п. 950 
и то од к.п. 64/3 у дужини од 120м, гдје се улица и завршава 
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код к.п. 42. Осма улица обухвата попречне улице означене 
као к.п. 951 (од к.п. 69 западно у дужини од 100м), 48, као 
и попречну улицу која захвата дио к.п. 950 и то од к.п. 64/1 
сјеверно у дужини од 120м. У цијелој дужини свог пружања 
Осма улица обухвата лијеву и десну страну.

 (25) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА ХАСЕ 
(све катастарске парцеле наведене у предстојећим тачкама 
припадају катастарској општини Бријесница - Хасе).

 1. Ново насеље
 - Почиње код к.п. 573/8 и пружа се у правцу 
сјеверозапада дуж к.п. 573/1, те се завршава на граници к.п. 
505/1 код к.п. 573/23. Улица Ново Насеље је испресијецана 
попречним улицама које су означене следећим катастарским 
парцелама: 573/231, 565/13, 565/16, 564/2, 558/1, 558/22, 
558/33, 548/24, 573/230, 573/229, 548/24, 573/228, 548/6, 
553/227, 548/4, 573/225, 573/226, 548/3, 573/224, 573/225, 
548/1, 562/1, као попречним улицама које сијеку катастарску 
парцелу бр. 551/1. У цијелој дужини свог пружања улица 
Ново насеље обухвата лијеву и десну страну. 

 (26) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА 
ЧАРДАЧИНЕ (све катастарске парцеле наведене у 
предстојећим тачкама припадају катастарској општини 
Чардачине - Којчиновац).

 1. Главна улица
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 58 
и пружа се у правцу југа дуж катастарске парцеле бр. 302/1, 
1331/1, 492 и завршава се код катастарске парцеле бр. 465. 
У цијелој дужини свог пружања Главна улица обухвата 
искључиво оне катастарске парцеле које се налазе лијево 
(источно) од саобраћајнице, односно све парцеле које се 
налазе у границама насељеног мјеста Чардачине.

 2. Друга улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код 
катастарске парцеле бр. 58 и пружа се у правцу истока дуж 
к.п. 302/2, 1311, затим сијече катастарску парцелу бр. 1301 
(канал), те наставља западно дуж к.п. 1324 и завршава се 
на граници к.п. 1303 код к.п. 694. У цијелој дужини свог 
пружања Друга улица обухвата искључиво оне катастарске 
парцеле које се налазе десно (јужно) од саобраћајнице, 
односно све парцеле које се налазе у границама насељеног 
мјеста Чардачине.

 3. Трећа улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 442 и 
пружа се у правцу истока дуж к.п. 493, након чега се повија у 
правцу сјевера и захвата дио к.п. 1324 (од к.п. 886/1 сјеверно 
у дужини од 400м), након чега се повија у правцу запада 
дуж к.п. 1331/2, гдје се и завршава укрштањем са Главном 
улицом. Трећа улица обухвата попречне улице означене 
као к.п. 408, 410/2 1332, попречну улицу која пресијеца к.п. 
885, затим попречну улицу која обухвата дио к.п. 1324 и то 
од к.п. 830/1 јужнo у дужини од 300м, попречну улицу која 
пресијеца к.п. 893 са њене сјеверне стране, те улицу која 
обухвата дио к.п. 1324 и то од к.п. 908 сјеверно у дужини од 
1200м. Трећа улица у цијелој дужини свог пружања обухвата 
лијеву и десну страну, уз изузетак већ описане попречне 
улице која захвата дио к.п. 1324 и пружа се у правцу југа, те 
обухвата искључиво десну (западну) страну саобраћајнице, 

односно све катастарске парцеле које се налазе у границама 
насељеног мјеста Чардачине.

 (27) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА ПОПОВИ 
(све катастарске парцеле наведене у предстојећим тачкама 
припадају катастарској општини Попови).

 1. Павловића пут
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 
1589/2 и пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 2366, те се 
завршава на граници насељеног мјеста код к.п. 1740/1. У 
цијелој дужини свог пружања Павловића пут обухвата 
лијеву и десну страну.

 2. Прва улица
 - Почиње код катастарске парцеле бр. 651 и пружа 
се у правцу југа дуж к.п.  906, при чему обухвата попречне 
улице означене као к.п. 552 и 562, те се завршава код 
катастарске парцеле бр. 595. Прва улица у цијелој дужини 
свог пружања обухвата лијеву и десну страну.

 3. Друга улица
 - Почиње код к.п. 590 и пружа се у правцу запада 
дуж к.п. 902, при чему обухвата попречне улице означене 
као к.п. 183, 215/1, те се завршава код к.п. 237. У цијелој 
дужини свог пружања Друга улица обухвата лијеву и десну 
страну.

 4. Трећа улица
 - Почиње код к.п. 575 и пружа се у правцу југа дуж 
к.п. 911, 2333 (од к.п. 1977/1 у дужини од 180м), при чему 
обухата попречне улице означене као к.п. 905, 910 ( од к.п. 
772 у дужини од 200м), 776, 778/2, 790, 726, 732/1, 2023/4, 
727, 892 и завршава се код к.п. 1977/5. У цијелој дужини свог 
пружања Трећа улица обухвата лијеву и десну страну.

 5. Четврта улица
 - Почиње код катастарске парцеле бр. 477/1 и пружа 
се у правцу југоистока дуж к.п. 907, 2331 (од к.п. 1887/4 
сјеверно у дужини од 430м)  при чему обухвата попречне 
улице означене као к.п. 525, 402, 910 (од к.п. 822 у дужини 
од 280м), 909, 827, 828, 904 (од к.п.  387 сјеверно у дужини 
од 170м), 908, 870/7, 1974/8, 2334, 1961/1 и завршава се код 
к.п. 366. У цијелој дужини свог пружања Четврта улица 
обухвата лијеву и десну страну.

 6. Пета улица
 - Почиње од к.п. 421 и пружа се у правцу 
сјевероистока дуж катастарске парцеле 903, при чему 
обухвата попречне улице означене као к.п. 904 (од к.п. 407 
јужно у дужини од 130м), 357, 341, 2331 (од к.п. 1876/2 јужно 
у дужини од 100м), 324 и завршава се на раскрсници код 
катастарске парцеле бр. 303. У цијелој дужини свог пружања 
Пета улица обухвата лијеву и десну страну.

 7. Шеста улица
 - Почиње одвајајући се на раскрсници код к.п. 
118/18 и пружа се у працу запад-сјеверозапад дуж к.п. 
901, при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 
118/17, 121, 78 и завршава се на раскрсници  код катастарске 
парцеле бр. 1. У цијелој дужини свог пружања Шеста улица 
обухвата лијеву и десну страну.
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 (28) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА 
ЧАЂАВИЦА ДОЊА (све катастарске парцеле наведене у 
предстојећим тачкама припадају катастарској општини 
Чађавица Доња).

 1. Гленџићи
 Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 3007 
и пружа се у правцу сјеверозапада дуж катастарске парцеле 
3473/1, затим се прекида и код катастарске парцеле 2966/2 
сијече катастарске парцеле 2964/2, 3473/1, 3060, 3059/4, 
2369/2, те наставља првобитни правац пружања дуж к.п. 
3473/1, који се још једном прекида и сијече катастарске 
парцеле 2326/4, 2326/10, 2326/9, након чега се још једном 
враћа у првобитни правац дуж катастарске парцеле 
3473/1 до њеног краја, па пресијеца канал означен као к.п. 
3470 и наставља пружање дуж к.п. 3472. Улица Гленџићи 
обухвата попречне улице означене као к.п. 3474 (у цијелој 
дужини обухвата све катастарске парцеле лијево/сјеверно 
од саобраћајнице, односно све катастарске парцеле које се 
налазе у границама насељеног мјеста Чађавица Доња), 3071, 
2965 (од к.п. 2964/1 сјеверно у дужини од 350м), 2365, 2427, 
2382, 2430, 3482 (од к.п. 2481 сјевероисточно у дужини од 
400м), 2486, 3476 (од к.п. 2433 сјеверно у дужини од 2560м 
до к.п. 1719), 1720, 2652 (од к.п.  1732 југозападно у дужини 
од 300м), 3481 (од к.п. 2704/2 источно у дужини од 500м), 
2661, 2632, 2622, 2608, 2534 (од к.п. 2535 источно у дужини 
од 250м), 3477 (од к.п. јужно у дужини од 1300м), 2344, 
2252 (од к.п. 2262 јужно у дужини од 150м), 2290 (од к.п. 
2262 југоисточно у дужини од 300м), 1815, 1775/2, 1764 и 
1856. Улица Гленџићи завршава се на граници насељеног 
мјеста код катастарске парцеле 1831/1 и у цијелој дужини 
свог пружања обухвата лијеву и десну страну, уз изузетак 
пружања улице од њеног почетка до к.п. 3002/1, гдје 
обухвата искључиво оне катастарске парцеле које се налазе 
лијево (јужно) од саобраћајнице односно све парцеле које се 
налазе у границама насељеног мјеста Чађавица Доња.

 2. Јокићи
 - Почиње од к.п. 2257/2 и пружа се у правцу 
југозапада дуж к.п. 2252, након чега се код к.п. 2241 повија 
у павцу запада и иде дуж к.п. 3483/2, при чему обухвата 
попречне улице означене као к.п. 2184 (од к.п. 2189/1 
југозападно у дужини од 190м), 2168 (од к.п. 2166/2 источно 
у дужини од 200м), 2092, те се код катастарске парцеле 2079 
раздваја на два крака.
 Први крак почиње од к.п. 2011/5 и пружа се 
западно дуж к.п. 2078, након чега се повија у правцу југа и 
пружа  дијелом к.п. 2033 (од к.п. 2074/2 јужно у дужини од 
460м), те код к.п. 2036 мијења правац  југоисточно и пружа 
се дуж к.п. 2034,  затим се повија јужно обухватајући дио 
к.п. 3484 (од к.п. 3344/2 јужно у дужини од 650м), одакле 
улица наставља пружање источно и западно обухватајући 
комплетну катастарску парцелу 3475. Први крак улице 
Јокићи завршава се на западу на граници насељеног мјеста 
код к.п. 215, а на истоку  на граници насељеног мјеста код 
к.п. 1017/2. Први крак улице Јокићи обухвата попречне 
улице означене као к.п. 2033 (од к.п. 3360 јужно у дужини 
од 380м до границе насељеног мјеста), 3367,  2055 (од к.п. 
2040 источно у дужини од 430м), 2043/3, 3484 (од к.п. 3340 
сјеверно у дужини од 90м), 3372 (од к.п. 3373 западно у 
дужини од 315м), 3379 (након чега пресијеца к.п. 3417 и 
3418), 3385, 3397, 3440, 3445, 3459 (од к.п. 3460/2 сјеверно у 
дужини од 130м), попречну улицу која сијече катастарске 

парцеле 3333/11, 3333/4, те улицу означену као к.п. 3333/5. 
У дијелу пружања који се односи на комплетну катастарску 
парцелу бр. 3475, први крак улице Јокићи обухвата 
искључиво оне катастарске парцеле које се налазе сјеверно 
од саобраћајнице, односно све катастарске парцеле које 
се налазе у границама насељеног мјеста Чађавица Доња, у 
преосталом дијелу обухвата лијеву и десну страну.
 Други крак почиње код к.п. 2080/2 и пружа се 
у правцу југоистока дуж к.п. 2078, 3484 (од к.п. 2130 
југоисточно у дужини од 880м) до краја к.п. 3272, гдје се 
и завршава. Други крак улице Јокићи  обухвата попречну 
улицу означену као к.п. 2168 (од к.п. 2137 сјеверно у дужини 
од 500м), затим попречну улицу која захвата дио к.п. 3484 
(од к.п. 2061 јужно у дужини од 200м), те попречну улицу 
означену као као к.п. 3288. У цијелој дужини свог пружања,  
Други крак улице Јокићи обухвата лијеву и десну страну.

 (29) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА 
ЧАЂАВИЦА СРЕДЊА (све катастарске парцеле наведене 
у предстојећим тачкама припадају катастарској општини 
Чађавица Средња).

 1. Од Бјела храст
 - Почиње од границе насељеног мјеста код 
катастарске парцеле 1609/5 и пружа се уз границу 
насељеног мјеста у правцу сјевероистока дуж к.п. 1633, 
након чега сијече катастарске парцеле 1631, 1630, 1629/2 
и наставља сјеверозападно дуж к.п. 1634, 1639 (од к.п. 
сјевероисточно у дужини од 2800 м до краја к.п. 157/1) и 
158, при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 
31, 57 ( од к.п. 76 југоисточно у дужини од 120м), 86 (од 
к.п. 85/2 сјевероисточно у дужини од  600м), 1642 (од к.п. 
320 сјевероисточно у дужини од 180м), 127 (од к.п. 126/2 
југозападно у дужини од 206м), 131 и завршава се на граници 
катастарске парцеле бр. 1635 код к.п. 323. Од свог почетка 
па до к.п. 32/1, као и у дијелу пружања од к.п. 88/3 до краја 
к.п. 157/1,  улица Од Бјела храст обухвата искључиво десну 
страну саобраћајнице, односно све катастарске парцеле које 
се налазе у границама насељеног мјеста Чађавица Средња.

 2. Липик
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 1385/1 
и пружа се у правцу  запада границом насељеног мјеста, 
након чега се код к.п. 1584 повија у правцу сјевероистока 
и пружа се дуж к.п. 1640 (од 1584 сјевероисточно у дужини 
од 1830м до к.п. 649), одакле наставља свој правац дуж к.п. 
646, 1640 (од к.п. 641 сјевероисточно у дужини од 530м до 
к.п 821/2), 823/3, 828 (од к.п. 823/2 сјевероисточно у дужини 
од 770м до к.п. 858/1), 1640 (од к.п. 858/1 источно у дужини 
од 140м), гдје се и завршава на граници к.п. 1636, а на крају 
к.п. 858/1. Улица Липик обухвата попречне улице означене 
катастарским парцелама 1443, 1643, 806, 691, 702 (од к.п. 731 
сјеверозападно у дужини од 220м), 718 (од к.п. 704/3 сјеверно 
у дужини од 120м), 1444 (од к.п. 761 југоисточно у дужини 
од 130м), 1543, 671, 1541, 1586, 357 (од к.п. 358/3 сјеверно 
у дужини од 220м), 359, 1569 ( од к.п. 1570 југоисточно у 
дужини од 160м), као и двије попречне улице од којих се 
прва пружа границом насељенегом мјеста и то од к.п. 1598/1 
западно у дужини од 620м, обухватајући искључиво десну 
страну, односно све катастарске парцеле које се налазе 
у границама насељеног мјеста Чађавица Средња, а друга 
сијече парцеле 632, 631, 1640 и обухвата комплетну к.п. 
449. Улица Липик у дијелу пружања уз границу насељеног 
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мјеста обухвата искључиво десну страну (сјеверно од 
саобраћајнице), односно све катастарске парцеле које се 
налазе у границама насељеног мјеста Чађавица Средња.

 3. Жестик
 - Почиње на граници насељеног мјеста код к.п. 
929/1 и пружа се у правцу запада границом насељеног 
мјеста, затим у истом правцу дуж к.п. 1638, на крају кога се 
и завршава на граници насељеног мјеста код катастарске 
парцеле 209. Улица Жестик обухвата попречне улице 
означене као к.п. 566/1, 518, 512, 282, 480, 302, 257, 231, 1642 
(од к.п. 215 јужно у дужини од 815м до к.п. 242), 382 (од 
к.п. 242 јужно у дужини од 260м до к.п. 461) и 1639 (од к.п. 
209 јужно у дужини од 570м до к.п. 181). Улица Жестик од 
свог почетка па до краја обухвата искључиво лијеву (јужну) 
страну саобраћајнице односно све катастарске парцеле које 
се налазе у границама насељеног мјеста Чађавица Средња, 
као и већ описана попречна улица означена како к.п. 1639, 
у преосталом дијелу улица Жестик обухвата лијеву и десну 
страну. 

 4. Чордићи
 - Почиње код катасатарске парцеле бр. 1102/1 и 
пружа се у правцу запада дуж границе насељеног мјеста, 
те се код катастарске парцеле повија у правцу југа и 
обухватајући катастарску парцелу 1097, на крају које се и 
завршава на граници насељеног мјеста код к.п. 1070. Улица 
Чордићи обухвата и попречне улице означене катастарским 
парцелама бр: 1115, 1066, попречну улицу која сијече к.п. 
1156, те улице означене као к.п. 1163 и улицу која се пружа 
границом насељеног мјеста од к.п. 1095/1 југозападно у 
дужини од 740м до к.п. 1076. Улица Чордићи у дијелу пружања 
границом насељеног мјеста обухвата парцеле лијево (јужно) 
од саобраћајнице, као и већ описана попречна улица која се 
пружа границом насељеног мјеста, која обухвата парцеле 
јужно односно источно од саобраћајнице, у преосталом 
дијелу обухвата лијеву и десну страну.

 5. Лукићи
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 
1057/3 и пружа се у правцу југа дијелом катастарске парцеле 
1641 (до к.п. 1220), одакле наставља пружање јужно дуж 
к.п. 1313 и 1364, при чему обухвата и попречне улице 
означене као к.п. 1317, 1300/3, 1373/2, као и попречну улицу 
која обувата дио к.п. 1641 и то од к.п. 1228 сјеверозападно 
у дужини од 660м. Улица Лукићи завршава се на граници 
насељеног мјеста код катастарске парцеле бр. 1381, у цијелој 
дужини свог пружања обухвата лијеву и десну страну.

 (30) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА ГРАДАЦ - 
СТУПАЊ (све катастарске парцеле наведене у предстојећим 
тачкама припадају катастарској општини Чађавица Доња).

 1. Градац
 - Почиње од границе насељеног мјеста и пружа 
се у правцу запада дуж к.п. 803, затим сијече катастарске 
парцеле број: 789/2, 767, 768/1, 761/1, 3490, 755, 756, 757, 
749/1, 751/1, 728/1, 734, 730, 731 и 3480, након чега наставља 
пружање у правцу запада дуж к.п. 3489, 3476 (од к.п. 1117 
сјевероисточно у дужини од 610м до к.п. 251/1), те се 
завршава код к.п. 251/1. Улица Градац обухвата попречне 
улице означене као к.п. 3491, 3490, 740, 3480 (од к.п. 465 
сјеверно до границе насељеног мјеста), 368/7, 492, 3481 (од 

к.п. 707  јужно у дужини од 1650м до к.п. 944), 978, 912, 641, 
619 (од к.п. 585 сјевероисточно у дужини од 220м), 3488 
1063, 579, 3487 (од к.п. 251/3 сјевероисточно у дужини од 
700м), 510, 542, 3476 (од к.п. 1104/1 југозападно у дужини од 
365м), 3486 (од к.п. 1173 сјеверозападно у дужини од 600м), 
1367, те попречну улицу која захвата дио к.п. 3479 и то од 
к.п. 1110/2 сјевероисточно у дужини од 1480м до к.п. 195, 
затим попречне улице означене као као к.п. 294, 266, и 260/2. 
У цијелој дужини свог пружања улица Градац обухвата 
лијеву и десну страну. 

 2. Ступањ
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 35 
и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 3478, при чему 
обухвата попречне улице означене као к.п. 1304 (од к.п. 
1283/1 југоисточно у дужини од 150м), 1274, 1299/3, 3485 (од 
к.п. 1246 сјевероисточно у дужини од 400м), 1327, 1348, 3486 
(од к.п. 1482/1 источно у дужини од 550м), 1445, 1593 (од к.п. 
1560 западно у дужини од 120м), 1563/3, 1600 и завршава се 
на граници к.п. 3476 код к.п. 1612. У цијелој дужини свог 
пружања улица Ступањ обухвата лијеву и десну страну.

 (31) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА 
ЉЕСКОВАЦ (све катастарске парцеле наведене у 
предстојећим тачкама припадају катастарској општини 
Љесковац).

 1. Главна улица
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 
548/1 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 988, 501, при чему 
обухвата попречну улицу означену као к.п. 383 и завршава 
се на граници насељеног мјеста код к.п. 398. Главна улица од 
свог почетка па до к.п. 53 обухвата искључиво катастарске 
парцеле десно (источно) од саобраћајнице, односно све 
катастарске парцеле које се налазе у границама насељеног 
мјеста Љесковац, исти случај је и у дијелу пружања улице 
од краја к.п. 427/10, па до њеног завршетка. У преосталом 
дијелу обухвата лијеву и десну страну.

 2. Прва улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 58/2 
и пружа се у правцу запада дуж к.п. 1010, те се код к.п. 160 
раздваја на два крака. 
 Први крак  наставља западни правац дуж к.п. 1010, 
при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 85, 
84/10, 86/14, 93, 96/3, 128, 100 и завршава се код катастарске 
парцеле бр. 531. У цијелој дужини свог пружања први крак 
Прве улице обухвата лијеву и десну страну.
 Други крак пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 
503/1, након чега наставља пружање дуж границе насељеног 
мјеста и то од к.п. 459 у дужини од 930м до к.п. 980, гдје се 
и завршава. Други крак обухвата попречне улице означене 
као к.п. 258, 250/4, 246/28, 1019 (од к.п. 835/2 сјеверно у 
дужини од 340м). У дијелу пружања уз границу насељеног 
мјеста други крак Прве улице обухвата искључиво десну 
страну саобраћајнице, односно све катастарске парцеле 
које се налазе у границама насељеног мјеста Љесковац, у 
преосталом дијелу обухвата лијеву и десну страну.

 3. Друга улица
 - Почиње одвајајући се од Главне улице код к.п. 
30 и пружа се у правцу истока дуж к.п. 28 и 992, при чему 
обухвата попречне улице означене као к.п. 205/7, 207, 1009 
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(од к.п. 769/ јужно у дужини од 200м), 768/12, 556, 558/4, те 
попречну улицу која пресијеца катастарску парцелу 558/1. 
Друга улица завршава се на граници к.п. 985 код к.п. 558/13 
и у цијелој дужини свог пружања обухвата лијеву и десну 
страну.

 4. Трећа улица
 - Трећа улица састоји се из два одвојена дијела.
 Први дио почиње одвајајући се од Главне улице код 
к.п. 300 и пружа се у правцу југозапада до к.п. 329 гдје се 
и завршава. Први дио Главне улице у цијелој дужини свог 
пружања обухвата лијеву и десну страну.
 Други дио почиње одвајајући се од Главне улице код 
к.п. 322 и пружа се у правцу запада дуж к.п. 350/3, 349/3, 
346/1, при чему обухвата попречну улицу означену која се 
пружа у правцу југа и сијече катастарске парцеле 346/16, 429 
и укључује комплетну катастарску парцелу 428. Други дио 
Треће улице завршава се на граници к.п. 342 код к.п. 346/14. 
У цијелој дужини свог пружања други дио Треће улице 
обухвата лијеву и десну страну.

 5. Четврта улица
 - Почиње одвајајући се од главне улице код границе 
насељеног мјеста код к.п. 398 и пружа се у правцу истока 
границом насељеног мјеста и дужини од 750м до к.п. 823 гдје 
се и завршава, а такође обухвата и попречну улицу означену 
као к.п. 830/12. Четврта улица у дијелу пружања границом 
насељеног мјеста обухвата искључиво оне катастарске 
парцеле лијево (сјеверно) од саобраћајнице, односно све 
катастарске парцеле које се налазе у границама насељеног 
мјеста Љесковац, у преосталом дијелу обухвата лијеву и 
десну страну.

 (32) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА 
ЋИПИРОВИНЕ (све катастарске парцеле наведене у 
предстојећим тачкама припадају катастарској општини 
Патковача).

 1. Главна улица
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 
694 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 1040, те се завршава 
на граници насељеног мјеста код к.п. 1011/3. Главна улица 
у дијелу пружања од свог почетка па до к.п. 854 обухвата 
искључиво оне катастарске парцеле које се налазе десно 
(источно) од саобраћајнице, док у преосталом дијелу 
обухвата лијеву и десну страну.

 2. Блок 8
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 1475 
и захвата комплетну катастарску парцелу 1692, при чему 
обухвата попречне улице означене као к.п. 1474/6, 1466/1, 
1464/1, 1691 (иде уз границу насељеног мјеста и обухвата 
само парцеле источно од саобраћајнице), као и попречну 
улицу која сијече катастарске парцеле 1461/19, 1461/23 
и захвата комплетну катастарску парцелу 1461/1. Блок 8 
завршава се код к.п. 1028/1. У цијелој дужини свог пружања 
Блок 8 обухвата лијеву и десну страну уз изузетак већ 
описане попречне улице означене као к.п. 1691.

 (33) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА НОВО 
НАСЕЉЕ (све катастарске парцеле наведене у предстојећим 
тачкама припадају катастарској општини Бијељина 1, уз 
наведене изузетке у тачки 7. ).

 1. Баје Пивљанина
 - Почиње код к.п. 4554/10 и пружа се у правцу 
југа границом насељеног мјеста у дужини од 750м до к.п. 
6063 гдје се и завршава. У цијелој дужини свог пружања 
улица Баје Пивљанина обухвата искључиво десну страну 
саобраћајнице, односно све катастарске парцеле које се 
налазе у границама насељеног мјеста Ново Насеље.

 2. Божидара Жугића
 - Почиње одвајајући се од Пантелинске улице код 
к.п. 5988 у пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 6481, при 
чему обухвата попречну улицу означену као к.п. 6173/5 и 
завршава се код к.п. 6182. У цијелој дужини свог пружања 
улица Божидара Жугића обухвата лијеву и десну страну.

 3. Бранка Миљковића
 - Почиње одвајајући се од улице Милке Мике 
Боснић код к.п. 5975 и пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 
6013, при чему обухвата попречну улицу означену као к.п. 
5964 и завршава се код к.п. 5949 укрштањем са улицом Баје 
Пивљанина у цијелој дужини свог пружања улица Бранка 
Миљковића обухвата лијеву и десну страну.

 4. Илије Гарашанина
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 
5976 и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 6480, затим се 
код к.п. 6405 повија у правцу запада и захвата комплетну 
к.п. 6486, те се завршава на граници насељеног мјеста код 
к.п. 6383. У цијелој дужини свог пружања улица Илије 
Гарашанина обухвата лијеву и десну страну. 

 5. Косте Новаковић
 - Почиње одвајајући се од улице Илије Гарашанина 
код к.п. 6260/1 и пружа се у правцу југозапада обухватајући 
комплетну катастарску парцелу 6254, те се завршава 
укрштањем са улицом Париске Комуне код к.п. 6269. У 
цијелој дужини свог пружања улица Косте Новаковић 
обухвата лијеву и десну страну.

 6. Љубомира Ненадовића
 - Почиње одвајајући се од улице Илије Гарашанина 
код к.п. 6357 и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 6485 
и завршава се на граници насељеног мјеста код к.п. 6303. У 
цијелој дужини свог пружања улица Љубомира Ненадовића 
обухвата лијеву и десну страну.

 7. Милке Мике Боснић
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 5968 
и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 6426/1 и завршава се 
на граници насељеног мјеста код к.п. 900 к.о. Бијељина Село. 
У дијелу улице од к.п. 877/1 к.о. Бијељина Село па до њеног 
завршетка, улица Милке Мике Боснић обухвата искључиво 
десну (западну) страну саобраћајнице, односно све 
катастарске парцеле које се налазе у границама насељеног 
мјеста Ново Насеље, у преосталом дијелу обухвата лијеву и 
десну страну.

 8. Пантелинска
 - Почиње од границе насељеног мјеста код к.п. 
5976 и пружа се западно границом насељеног мјеста у 
дужини од 1100м до краја к.п. 6206/6, гдје се и завршава, а 
обухвата и попречну улицу означене као к.п. 6205/1. Главни 
правац Пантелинске улице од свог почетка па до краја 
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обухвата лијеву (јужну) страну саобраћајнице, односно све 
катастарске парцеле које се налазе у границама насељеног 
мјеста Ново Насеље, у преосталом дијелу обухвата лијеву и 
десну страну.

 9. Париске Комуне
 - Почиње одвајајући се од улице Илије Гарашанина 
код к.п. 6261/2 и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 6484 
и завршава се на гранци насељеног мјеста код к.п. 6302/2. 
У цијелој дужини свог пружања улица Париске Комуне 
обухвата лијеву и десну страну.

 10. Славонска
 - Почиње одвајајући се од улице Илије Гарашанина 
код к.п. 6193/2 и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 
6482/1 и завршава се на граници насељеног мјеста код к.п. 
6214/1. Славонска улица у цијелој дужини свог пружања 
обухвата лијеву и десну страну.

 11. Филипа Вишњића
 - Почиње код границе насељеног мјеста одвајајући 
се од улице Баје Пивљанина код к.п. 4554/10 и пружа се 
југозападно границом насељеног мјеста у дужини од 190м, гдје 
се завршава укрштањем са улицом Милке Мике Боснић код 
к.п. 5968. Улица Филипа Вишњића обухвата и попречне улице 
означене као к.п. 5967 и 4545. Главни правац улице у цијелој 
дужини свог пружања обухвата искључиву десну (јужну) 
страну саобраћајнице, односно све катастарске парцеле које се 
налазе у границама насељеног мјеста Ново Насеље.

 (34) ПОДРУЧЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЈЕСТА 
БИЈЕЉИНА (све катастарске парцеле наведене у 
предстојећим тачкама припадају катастарским општинама 
Бијељина 1, Бијељина 2 и Бијељина Село).

 1. Трг краља Петра I Карађорђевића
 - Обухвата простор означен катастарском парцелом 
бр. 3246/1, оивичен са сјеверне стране катастарским 
парцелама 3236, 3221, 3237/1, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 
3244 и 3234, к.о. Бијељина 2, са источне стране оивичен 
зградом Градске управе Града Бијељина, са јужне стране 
зградом Центра за културу “Семберија” и улицом Вука 
Караџића гдје обухвата простор сјеверно од исте, те је са 
западне стране оивичен границом катастарских општина 
Бијељина 1 и Бијељина 2.

 2. Трг ђенерала Драже Михаиловића
 - Почиње на раскрсници улица Мајевичке, Браће 
Гаврић и Меше Селимовића код к.п. 3483 и обухвата 
улицу означену катастарском парцелом 2512 која се пружа 
сјевероисточно, након чега  се код к.п. 2447, оштро повија у 
правцу југозапада дуж катастарске парцеле 2517 и завршава 
се укрштањем са Мајевичком улицом код к.п. 2555. Трг 
ђенерала Драже Михаиловића обухвата лијеву и десну 
страну улица означених катастарским парцелама 2512 и 
2517 као и простор између њих. Све наведене катастарске 
парцеле припадају катастарској општини Бијељина 2.

 3. Карађорђева улица
 - Почиње одвајајући се од Трга краља Петра I 
Карађорђевића код катастарксе парцеле 3660/1 и пружа се у 
правцу истока дуж к.п. 5188, те се завршава на раскрсници 
улица Војводе Степе, Десанке Максимовић, Кнез Иве од 

Семберије код катастарске парцеле бр. 3600/1. У цијелој 
дужини свог пружања обухвата лијеву и десну страну, а све 
наведене парцеле у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

 4. Српске војске
 - Почиње на раскрсници улица Николе Тесле, 
27. марта и Жртава фашистичког терора код катастарске 
парцеле бр. 2460 к.о.Бијељина 1 и пружа се у правцу југа 
дуж к.п. 6453,након чега наставља пружање у правцу југа 
дуж границе насељеног мјеста у дужини од 350м, гдје се 
завршава на раскрсници са кружним током саобраћаја код 
катастарске парцеле 1288/2  к.о. Пучиле. Улица Српске војске 
обухвата и попречне улице означене као к.п. 4618, 4626, 
4674, 4686, 5032, 5036, 5031, 5045, 5103, 5154 к.о. Бијељина 2, 
као и попречне улице означене као 5440, 5484/4, 5447, 5473/5, 
5551, 5500/1, 5501/1, 5586 к.о. Бијељина 1. У дијелу пружања 
улица Српске војске обухвата искључиво десну (источну) 
страну саобраћајнице, односно све катастарске парцеле 
које се налазе у границама насељеног мјеста Бијељина, у 
преосталом дијелу обухвата лијеву и десну страну. 

 5. Николе Тесле
 - Почиње на раскрсници улица Змај Јове Јовановића 
и Гаврила Принципа код катастарске парцеле бр. 2408/1 к.о. 
Бијељина 1 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 6453, те се 
завршава на расрсници са кружним током саобраћаја код 
к.п. 2480 к.о. Бијељина 1. У цијелој дужини свог пружања 
улица Николе Тесле обухвата лијеву и десну страну.

 6. Гаврила Принципа
 - Почиње на раскрсници улица Змај Јове Јовановића 
и Николе Тесле код к.п. 2409 и пружа се у правцу југозапада 
дуж к.п. 6452, при чему обухвата и попречну улицу означену 
као к.п. 2733/2, те се завршава на раскрсници са кружним 
током саобраћаја код катастарске парцеле 2767/1. У цијелој 
дужини свог пружања улица Гаврила Принципа обухвата 
лијеву и десну страну, док све наведене катастарске парцеле 
у овом опису улице припадају катастарској општини 
Бијељина 1.

 7. Атинска
 - Почиње одвајајући се од Карађорђеве улице код 
катастарске парцеле бр. 3660/1 и пружа се у правцу југа дуж 
к.п. 3720/1, те се завршава укрштањем са улицом Жртава 
фашистичког терора код к.п. 3711. У цијелој дужини свог 
пружања Атинска улица обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 8. Патријарха Павла
 - Почиње одвајајући се од Трга краља Петра 
I Карађорђевића код к.п. 3280 (Центар за културу 
“Семберија”) и пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 3669, 
те се завршава укрштањем са улицом Жртава фашистичког 
терора код к.п. 3709. У цијелој дужини свог пружања улица 
Патријарха Павла обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 2.

 9. Жртава фашистичког терора
 - Почиње одвајајући се од раскрснице са кружним 
током саобраћаја од улица 27. марта, Николе Тесле и 
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Српске војске код к.п. 3697/4 (код Градског парка) и пружа 
се у правцу сјевероистока дуж к.п. 4280/1 и завршава се 
укрштањем са улицом Кнеза Милоша код к.п. 3733. У 
цијелој дужини свог пружања улица Жртава фашистичког 
терора обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

 10. Кнеза Милоша
 - Почиње одвајајући се од Карађорђеве улице 
код к.п. бр. 3636 и пружа се у правцу југа, дуж к.п.  5189 и 
завршава се укрштањем са улицама Потпоручника Смајића 
и Галац код к.п. 4275/2. У цијелој дужини свог пружања 
улица Кнеза Милоша обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 2.

 11. Потпоручника Смајића
 - Почиње одвајајући се од улице Српске војске 
код катастарске парцеле бр. 4281 и пружа се у правцу 
сјевероистока дуж к.п. 4280/2, те се завршава на раскрсници 
улица Кнеза Милоша и Галац код к.п. 4336. У цијелој дужини 
свог пружања улица Потпоручника Смајића обухвата лијеву 
и десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 2.

 12. Богдана Жерајића
 - Почиње одвајајући се од улице Српске војске 
код к.п. 4287/1 и пружа се у правцу сјевероистока дуж 
катастарских парцеле  4287/10 и 4532/1, при чему обухвата 
и попречну улицу означену као к.п. 4296, те се завршава 
код катастарске парцеле бр. 4362. У цијелој дужини свог 
пружања улица Богдана Жерајића обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Бијељина 2.

 13. Соколска
 - Почиње одвајајући се од улице Галац код к.п. 4355 
и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 4346, те се завршава 
укрштањем са улицом Потпоручника Смајића код к.п. 
4318/1. У цијелој дужини свог пружања Соколска улица 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

 14. Николе Спасојевића
 - Почиње одвајајући се од улице Српске војске 
код к.п. 4609 и пружа се у правцу истока дуж к.п. 5193 и 
завршава се укрштањем са улицом Галац код к.п. 4743. У 
цијелој дужини свог пружања улица Николе Спасојевића 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

 15. Лозничка
 - Почиње одвајајући се од улице Галац код к.п. 4850 
к.о. Бијељина 2 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 5194 к.о. 
Бијељина 2, затим наставља пружање у правцу југа дуж 
дијела катастарске парцеле 5195 к.о. Бијељина 2 и то од к.п. 
4192 к.о. Бијељина 2 јужно у дужини од 320м до к.п. 1205 
к.о. Бијељина Село, те наставља пружање обухватајући 
комплетну катастарску парцелу  1398 к.о. Бијељина Село и 
завршава се на граници насељеног мјеста код к.п. 1166 к.о. 

Бијељина Село. Лозничка улица обухвата и попречне улице 
означене као к.п. 4695/2, 5002/2, 5000/4, 4870, 4877/4, 4959, 
4950, 4946/7, 4943/8, 4917/4, 4924/7, 4941/1 к.о. Бијељина 2, 
те попречне улице означене као к.п. 1205/7, 1133/4, 1204/1, 
1401, 1123, 1144/1, 1186, 1187/10, 1150, 1154/4, 1160, 1163/6, 
1170/29 и 1397 к.о. Бијељина Село. У цијелој дужини свог 
пружања Лозничка улица обухвата лијеву и десну страну уз 
изузетак попречне означеном катастарском парцелом бр. 
1397 к.о. Бијељина Село, која у дијелу пружања уз границу 
насељеног мјеста обухвата искључиво парцеле десно 
(сјеверно) од саобраћајнице.

 16. Дринска
 - Почиње одвајајући се од улице Српске Војске код 
к.п. 5082 и пружа се у правцу истока дуж дијела к.п. 5195 
(од почетка улице до к.п. 4967), те се завршава укрштањем 
са Лозничком улицом код к.п. 4967. У цијелој дужини свог 
пружања Дринска улица обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 17. Хајдук Станка
 - Почиње одвајајући се од улице Галац код к.п. 
4744 и пружа се у правцу сјевероитока дуж к.п. 5192, те се 
завршава на граници к.п. 5191 код к.п. 4217/2. У цијелој 
дужини свог пружања улица Хајдук Станка обухвата лијеву 
и десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 2.

 18. Светозара Милетића
 - Почиње одвајајући се на раскрсници од улица 
Соколске и Галац код к.п. 4413/1 и пружа се у правцу 
сјевероистока дуж к.п. 4270, те се завршава на граници к.п. 
3822/1 код к.п. 4249. У цијелој дужини свог пружања улица 
Светозара Милетића обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 2.

 19. Балканска
 - Почиње одвајајући се од улице Светозара 
Милетића код к.п. 4144 и пружа се у правцу југа дуж к.п. 
4429, те се завршава на граници к.п. 4244 код к.п. 4427. У 
цијелој дужини свог пружања Балканска улица обухвата 
лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле наведене 
у овом опису улице припадају катастарској општини 
Бијељина 2.

 20. Милешевска
 - Почиње одвајајући се од улице Кнеза Милоша код 
к.п. 4277 и пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 4259, 
при чему обухвата и попречну улицу означену као к.п. 4258 
(завршава се укрштањем са улицом Галац), те се завршава 
на граници к.п. 3822/1 код к.п. 3801. У цијелој дужини 
свог пружања Милешевска улица обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Бијељина 2.

 21. Софке Николић
 - Почиње одвајајући се од улице Кнеза Милоша код 
к.п. 3782/2 и пружа се у правцу истока дијелом к.п. 3764, 
након чега се код к.п. 3771 натавља на катастарску парцелу 
3789 и пружа се источно дуж к.п. 3789, те се код к.п. 3822 
повија у правцу југа обухватајући комплетну катастарску 
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парцелу 3823 и завршава се на граници к.п. 3833/2. Улица 
Софке Николић обухвата и попречну улицу означену као 
к.п. 3767, те попречну улицу која се пружа дијелом к.п. 3764 
и то од к.п. 3771 источно у дужини од 85м. У цијелој дужини 
свог пружања улица Софке Николић обухвата лијеву и 
десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 2.

 22. Сергеја Јесењина
 - Почиње одвајајући се од улице Кнеза Милоша 
код к.п. 3736/1 и пружа се у правцу истока обухватајући 
комплетну катастарску парцелу 3630, након чега наставља 
пружање источно катастарском парцелом 3759, те се 
завршава код к.п. 3763. У цијелој дужини свог пружања 
улица Сергеја Јесењина обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 23. Десанке Максимовић
 - Почиње на раскрсници улица Карађорђеве, Кнез 
Иве од Семберије и Војводе Степе код к.п. 3580 и пружа 
се у правцу југозапада дуж к.п. 3599, при чему обухвата и 
попречну улицу означену као к.п. 3590 и завршава се код 
к.п. 3618. У цијелој дужини свог пружања  улица Десанке 
Максимовић обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 2.

 24. Војводе Степе
 - Почиње на раскрсници улица Карађорђева, Кнез 
Иве од Семберије и Десанке Максимовић код к.п. 3516 и 
пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 5184, при чему обухвата 
и попречну улицу означену као к.п. 3518, те се завршава код 
к.п. 2489 на раскрсници улица Српске добровољачке гарде 
и Трга ђенерала Драже Михаиловића. У цијелој дужини 
свог пружања  улица Војводе Степе обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Бијељина 2.

 25. Браће Гаврић
 - Почиње одвајајући се на раскрсници улице Меше 
Селимовића и Трга ђенерала Драже Михаиловића код к.п. 
2502 и пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 3490, при 
чему обухвата и попречну улицу означену као к.п. 3494, те 
се завршава укрштањем са улицом Војводе Степе код к.п. 
2499/3. У цијелој дужини свог пружања  улица Браће Гаврић 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

 26. Меше Селимовића
 - Почиње одвајајући се од Трга краља Петра I 
Карађорђевића и Његошеве улице код к.п. 3432 и пружа се 
у правцу сјевероистока дуж к.п. 5187, при чему обухвата 
и попречну улицу означену као к.п. 3406 и заршава се 
на раскрсници укрштањем са улицама Мајевичка, Браће 
Гаврић и Тргом ђенерала Драже Михаиловића. У цијелој 
дужини свог пружања  улица Браће Гаврић обухвата лијеву 
и десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 2.
 27. Кнегиње Милице
 - Почиње  одвајајући се од Трга краља Петра 
I Карађорђевића код к.п. 3283 и пружа се у правцу 

сјеверозапада дуж к.п. 5186, при чему обухвата и попречне 
улице означене као к.п. 3287, 3155 и завршава се укрштањем 
са Мајевичком улицом код к.п. 3138. У цијелој дужини свог 
пружања  улица Кнегиње Милице обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској  општини Бијељина 2.

 28. Његошева 
 - Почиње одвајајући се од Трга краља Петра 
I Карађорђевића код к.п. 3432 и пружа се у правцу 
сјевероистока дуж к.п. 3365, при чему обухвата и попречне 
улице означене као к.п. 3347, 3371 и завршава се укрштањем 
са Мајевичком улицом код к.п. 3342. У цијелој дужини свог 
пружања Његошева улица обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 29. Мајевичка
 - Почиње на раскрсници улица Браће Гаврић, Меше 
Селимовића и Трга ђенерала Драже Михаиловића код к.п. 
3398/1 и пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 5185, при чему 
обухвата и попречне улице означене као к.п. 3390, 2585, 
2608, 3320, 3301, те се завршава на граници Катастарских 
општина Бијељина 1 и Бијељина 2, укрштањем са улицом 
Милоша Обилића код к.п. 3088. У цијелој дужини свог 
пружања  Мајевичка улица обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 30. Српске добровољачке гарде
 - Почиње одвајајући од Трга ђенерала Драже 
Михаиловића код к.п. 2511/1 и пружа се у правцу 
сјевероистока дуж к.п. 5175/1, при чему обухвата и попречну 
улицу означену као к.п. 1790, те се завршава укрштањем са 
улицом Краља Драгутина код к.п. 1772/41. У цијелој дужини 
свог пружања  улица Српске добровољачке гарде обухвата 
лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле наведене 
у овом опису улице припадају катастарској општини 
Бијељина 2.

 31. Пушкинова
 - Почиње одвајајући се од улице Српске 
добровољачке гарде код к.п. 2007 и пружа се у правцу југа 
дуж к.п. 2021, приликом чега прави полукруг и завршава 
се новим укрштањем са улицом Српске добровољачке 
гарде код к.п. 1867. Пушкинова улица обухвата и порпечне 
улице означене као к.п. 2015 и 2027. У цијелој дужини свог 
пружања Пушкинова улица обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 32. Арсенија Чарнојевића
 - Почиње одвајајући се од Мајевичке улице код к.п. 
2632 и пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 5183, при 
чему обухвата и попречне улице означене као к.п. 2653, 2326, 
2681, 2252, 2695, 2214 и завршава се укрштањем са улицом 
Димитрија Туцовића код к.п. 2720. У цијелој дужини свог 
пружања улица Арсенија Чарнојевића обухвата лијеву и 
десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 2.
 
 33. Краља Милутина
 - Почиње одвајајући се од Мајевичке улице код к.п. 
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2555 и пружа се у правцу сјевера, те се завршава код к.п. 2537. 
У цијелој дужини свог пружања улица Краља Милутина 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2. 

 34. Цетињска
 - Почиње одвајајући се од улице Арсенија 
Чарнојевића код к.п. 2324 пружа се у правцу сјевероистока 
дуж к.п. 5182, те се завршава укрштањем са улицом 
Слободана Јовановића код к.п. 2395. У цијелој дужини свог 
пружања Цетињска улица обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 35. Слободана Јовановића
 - Почиње одвајајући се од улице Српске 
добровољачке гарде код к.п. 2459 и пружа се у правцу 
сјеверозапада дуж к.п. 5181, при чему обухвата попречне 
улице означене као к.п. 2436, 2409, 2145/2, као и попречну 
улицу која обухвата дио к.п. 2145, те се завршава укрштањем 
са улицом Цара Лазара код к.п. 1498. У цијелој дужини свог 
пружања Пушкинова улица обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 36. Жртава Јадовног
 - Почиње одвајајући се од улице Слободана 
Јовановића код к.п. 2433 и пружа се у правцу истока дуж 
к.п. 2419, те се код к.п. 2420 завршава укрштањем са улицом 
Рачанска. У цијелој дужини свог пружања Пушкинова 
улица обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

 37. Недељка Чабриновића
 - Почиње одвајајући се од улице Жртава Јадовног 
код к.п. 2122 и пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 2130, те 
се завршава укрштањем са улицом Михајла Пупина код к.п. 
2128. У цијелој дужини свог пружања Пушкинова улица 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

 38. Руђера Бошковића
 - Почиње одвајајући се од улице Слободана 
Јовановића код к.п. 2153/1 и пружа се у правцу истока дуж 
к.п. 2134, при чему обухвата попречну улицу означену 
као к.п. 2145/1, те се завршава код к.п. 2416, укрштањем 
са улицом Недељка Чабриновића. У цијелој дужини свог 
пружања улица Руђера Бошковића обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Бијељина 2.

 39. Рачанска
 - Почиње на кружној раскрсници улица Српске 
добровољачке гарде и Јована Дучића код к.п. 2083/2 и 
пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 5172 и завршава се код 
катастарске парцеле 271, одакле се наставља Комитска 
улица. У цијелој дужини свог пружања Рачанска улица 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

 40. Београдска
 - Почиње одвајајући се од Рачанске улице код к.п. 
1329 и пружа се у правцу запада дуж к.п. 5178 и завршава 
се на код к.п. 1428, на раскрсници улица Живојина Мишића 
и Димитрија Туцовића. У цијелој дужини свог пружања 
Београдска  улица обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 2.

 41. Михајла Пупина
 - Почиње одвајајући се од Београдске улице код 
к.п. 1543 и пружа се јужно дуж катастарске парцеле 1516 
приликом чега се полукружно повија и завршава се новим 
укрштањем са Београдском улицом код к.п. 1527. У цијелој 
дужини свог пружања улица Михајла Пупина обухвата 
лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле наведене 
у овом опису улице припадају катастарској општини 
Бијељина 2.

 42. Цара Лазара
 - Почиње одвајајући се од Београдске улице код 
к.п. 1515 и пружа се јужно дуж к.п. 1471, приликом чега 
се полукружно повија и завршава се новим укрштањем 
са Београдском улицом код к.п. 1482. Улица цара Лазара 
обухвата и попречне улице означене као к.п.  1504 и 1487/1. 
У цијелој дужини свог пружања улица Цара Лазара обухвата 
лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле наведене 
у овом опису улице припадају катастарској општини 
Бијељина 2.

 43. Книнска
 - Почиње одвајајући се од Београдске улице код 
к.п. 1460/1, пружа се у правцу југа дуж к.п. 1452 и завршава 
се код к.п. 2179. У цијелој дужини свог пружања Книнска 
улица обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

 44. Саве Мркаља
 - Почиње одвајајући се од Београдске улице  код к.п. 
1344 и пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 1403, при 
чему обухвата попречну улицу означену као к.п. 1393/1, те 
се завршава код к.п. 1377 укрштањем са улицом Димитрија 
Туцовића. У цијелој дужини свог пружања улица Саве 
Мркаља обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

 45. Лазе Лазаревића
 - Почиње одвајајући се код к.п. 1330/2 и пружа се у 
правцу сјевера дуж к.п. 1316, 643/7, 625/2, 621/1 и завршава 
се код к.п. 615 укрштањем са улицом Димитрија Туцовића. 
У цијелој дужини свог пружања улица Лазе Лазаревића 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

 46. Марка Краљевића
 - Почиње одвајајући се од улице Лазе Лазаревића 
код к.п. 1336 и пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 
1337, те се завршава код к.п. 1351. У цијелој дужини свог 
пружања  улица Марка Краљевића обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
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улице припадају катастарској општини Бијељина 2.

 47. Арчибалда Рајса
 - Почиње одвајајући се од улице Димитрија 
Туцовића код к.п. 1420, пружа се у правцу југоистока дуж 
к.п. 1418/2, 1415/2 и завршава се код к.п. 1416. У цијелој 
дужини свог пружања улица Арчибалда Рајса обухвата 
лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле наведене 
у овом опису улице припадају катастарској општини 
Бијељина 2.

 48. Марије Бурсаћ 
 - Почиње одвајајући се од улице Димитрија 
Туцовића код к.п. 663 и пружа се у правцу југоистока дуж 
к.п. 1252, те се завршава код к.п. 1303. У цијелој дужини 
свог пружања улица Марије Бурсаћ обухвата лијеву и 
десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 2.

 49. Московска
 - Почиње одвајајући се од Рачанске улице код к.п. 
1610 и пружа се у правцу истока дуж к.п. 1622/1, затим 
сијече катастарске парцеле бр. 1738, 1645, 1646, повија се у 
правцу југа обухватајући комплетну катастарску парцелу 
бр. 5180, као и попречну улицу означену као к.п. 1772/84. 
Московска улица завршава се код к.п. 1868 укрштањем са 
улицом Српске добровољачке гарде. У цијелој дужини свог 
пружања обухвата лијеву и десну страну, док све наведене 
катастарске парцеле у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 2. 

 50. Димитрија Туцовића
 - Почиње одвајајући се на расрсници улица 
Мајевичке и Кнегиње Милице код к.п. 3027 и пружа се у 
правцу сјевера дуж к.п. 5173, при чему обухвата попречне 
улице означене као к.п. 3012, 1418/2, 1219/2, 1221/6, 665, 
613/2, те се завршава укрштањем са Рачанском улицом 
код к.п. 551. У цијелој дужини свог пружања улица 
Димитрија Туцовића обухвата лијеву и десну страну, док 
све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 51. Солунска
 - Почиње одвајајући се од улице Милоша Обилића 
код к.п. 3087 и пружа се  у правцу сјевероитока дуж к.п. 
3076, при чему обухвата и попречну улицу означену као 
к.п. 2884, те се завршава укрштањем са улицом Димитрија 
Туцовића код к.п. 2997. У цијелој дужини свог пружања 
Солунска улица обухвата лијеву и десну страну, док 
све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 52. Живојина Мишића
 - Почиње од границе Катастарских општина 
Бијељина 1 и Бијељина 2 на раскрсници улица Сремска, 
Раје Бањичића, Милоша Обилића код к.п. 5177/3 и пружа 
се у правцу сјевероистока дуж к.п. 5177/1, те се завршава 
код к.п. 1112 на раскрсници улица Димитрија Туцовића 
и Београдска. У цијелој дужини свог пружања улица 
Живојина Мишића обухвата лијеву и десну страну, док 
све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 53. Толстојева
 - Почиње одвајајући се од улице Живојина 
Мишића код к.п. 1018 и пружа се у правцу истока дуж 
к.п. 1035, при чему обухвата и попречне улице означене 
као к.п. 1083, 2726/1 (укршта се са улицом Димитрија 
Туцовића), 1032/2, те се завршава код катастарске парцеле  
1092/3. У цијелој дужини свог пружања Толстојева улица 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 2. 

 54. Светозара Марковића
 - Почиње одвајајући се од улице Живојина Мишића 
код к.п. 971 и пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 
5177/2, те се завршава код к.п. 2962, укрштањем са улицом 
Димитрија Туцовића. У цијелој дужини свог пружања улица 
Светозара Марковића обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 55.  Јеврејска
 - Почиње одвајајући се од улице Светозара 
Марковића код к.п. 2732 и пружа се у правцу југозапада дуж 
к.п. 2758, при чему обухвата попречну улицу означену као 
к.п. 2759, те се завршава код к.п. 2750. У цијелој дужини свог 
пружања Јеврејска улица обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 56. Сарајевска
 - Почиње на граници катастарских општина 
Бијељина 1 и Бијељина 2 одвајајући се од улице Милоша 
Обилића код к.п. 2836 и пружа се у правцу сјевероистока 
сијекући катастарске парцеле 2835, 2834, 2830/2, 2830/1, 
2840, 2847, затим наставља сјевероисточно дуж к.п. 2845/4, 
као и дијелом к.п. 2917 (од к.п. 2932/3 сјевероисточно у 
дужини од 150м), те се завршава код к.п. 2955, укрштањем 
са улицом Светозара Марковића. У цијелој дужини свог 
пружања Сарајевска улица обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 57. Пребиловачка
 - Почиње одвајајући се од улице Димитрија 
Туцовића код к.п. 2982 и пружа се у правцу југозапада дуж 
к.п. 2966, при чему обухвата попречну улицу означену 
као к.п. 2943, те се завршава код к.п. 3001, укрштањем 
са Солунском улицом. У цијелој дужини свог пружања 
Пребиловачка улица обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 2.

 58. Змај Јове Јовановића
 - Почиње код к.п. 2408 на раскрсници улица Николе 
Тесле и Гаврила Принципа и пружа се у правцу сјевера 
дуж к.п. 2421, те се завршава код к.п. 2415, на раскрсници 
улица Светог Саве и Милоша Обилића. У цијелој дужини 
свог пружања улица Змај Јове Јовановића обухвата лијеву и 
десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 59. Милоша Обилића
 - Почиње  код к.п. 2179/4 на раскрсници улица Светог 
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Саве и Змај Јове Јовановића и пружа се у правцу сјевера 
дуж к.п. 6430, те се завршава код к.п. 490/3, укрштањем са 
улицама Сремска, Раје Бањичића и Живојина Мишића на 
раскрсници са кружним током саобраћаја. У цијелој дужини 
свог пружања улица Милоша Обилића обухвата лијеву и 
десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 60. Раје Бањичића
 - Почиње на раскрсници са кружним током 
саобраћаја код к.п. 485/2 к.о. Бијељина 1,  одвајајући се од 
улица Милоша Обилића, Сремске,  Живојина Мишића и 
пружа  се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 6430 КО Бијељина 
1, након чега наставља пружање у правцу сјевер-сјеверозапад 
дуж к.п. 1364/1, 1364/3, 1364/2 (од к.п. 607/1 у дужини од 70м) 
к.о. Бијељина Село, затим наставља пружање катастарском 
парцелом 1367 к.о. Бијељина Село сијече к.п. 1327 (канал) и 
обухвата к.п. 1369 к.о. Бијељина Село, на крају кога се код к.п. 
644/1 к.о. Бијељина Село и завршава на граници насељеног 
мјеста Велика Обарска. Улица Раје Бањичића обухвата 
попречне улице означене као к.п. 435/1, 238, 94, 77, 71, 117/4, 
54, 53/1, 44/3, 38/14, 32/3  к.о. Бијељина 1, попречне улице 
означене као к.п.  935/3, 901/2, 894, 785, к.о. Бијељина 2, као 
и попречне улице означене као к.п. 609/4, 1368, 685/5, 684/6, 
687, 692/1, 607/3, 589, 582, 1361, 1365, 1326/2 (од к.п. 644/1 к.о. 
Бијељина Село југозпадно у дужини од 250м), 645/1, 646/6, 
653/2, 653/1, 1366, 630/1,  попречну улицу која се пружа уз 
источну (десну) ивицу канала и то од к.п. 630/6 у дужини 
од 400м и попречну улицу која захвата дио к.п. 1364/2 и то 
од к.п.611 у дужини од 1000м до границе насељеног мјеста 
Мала Обарска. У цијелој дужини свог пружања улица Раје 
Бањичића обухвата лијеву и десну страну.

 61. Доситеја Обрадовића
 - Почиње одвајајући се од улице Светог Саве код к.п. 
2398/10 и пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 2404, те се 
код к.п. 2398/2 завршава укрштањем са улицом Светог Саве. 
У цијелој дужини свог пружања улица Доситеја Обрадовића 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 62. Светог Саве
 - Почиње одвајајући се од улице Кнегиње Милице 
код к.п. 3212 к.о. Бијељина 2 и пружа се у правцу југозапада 
дуж к.п. 3195 к.о. Бијељина 2,  након чега наставља 
југозападно дуж к.п. 6451 к.о. Бијељина 1, обухватајући 
попречне улице означене као к.п. 2187, 2365, 2392/1 к.о. 
Бијељина 1, те се завршава на раскрсници са кружном 
током саобраћаја код к.п. 2390 к.о. Бијељина 1, укрштањем 
са улицама Незнаних јунака, Гаврила Принципа и Филипа 
Вишњића. У цијелој дужини свог пружања улица Светог 
Саве обухвата лијеву и десну страну. 

 63. Незнаних јунака
 - Почиње код к.п. 2390 одвајајући се на раскрсници 
са кружним током саобраћаја од улица Светог Саве, 
Филипа Вишњића, Гаврила Принципа и пружа се у правцу 
сјеверозапада дуж к.п. 6448, након чега сијече к.п. 6424 
(канал) и у кружној раскрсници са улицама Кулина Бана и 
Душана Баранина наставља сјеверозападно дуж к.п. 6437/2 
завршавајући се код к.п. 1699 на раскрсници са кружним 
током саобраћаја укрштањем са улицама Стефана Дечанског 

и Цара Уроша. Улица Незнаних јунака обухвата и попречне 
улице означене као к.п. 2017, 1758, 1701. У цијелој дужини 
свог пружања обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 64. Мајора Драгутина Гавриловића
 - Почиње код к.п. 2351 одвајајући се од улице Светог 
Саве и пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 6449/1, при 
чему обухвата и попречну улицу означену као к.п. 2349 те се 
код к.п. 2206 раздваја на два крака.
 Први крак пружа се у правцу југозапада 
настављајући пружање катастарском парцелом 6449/1 и 
завршава се код к.п. 2021 укрштањем са улицом Незнаних 
јунака. У цијелој дужини свог пружања обувхата лијеву и 
десну страну.
 Други крак пружа се у правцу сјевероистока дијелом 
катастарске парцеле 6425 и то од к.п. 2205/1 у дужини од 
250м до к.п. 620. У цијелој дужини свог пружања обухвата 
лијеву и десну страну.
 
 Све катастарске парцеле наведене у претходном 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 65. Професора Бакајлића
 - Почиње код к.п. 2328, одвајајући се од улице Мајора 
Драгутина Гавриловића и пружа се у правцу  југозапада дуж 
к.п. 6449/2, при чему обухвата попречну улицу означену 
као к.п. 2319, те се завршава код к.п. 2297 укрштањем са 
улицом Незнаних Јунака. У цијелој дужини свог пружања 
улица Професора Бакајлића обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 66. Душана Баранина
 - Почиње код к.п. 1749/2, на раскрсници са 
кружним током саобраћаја, одвајајући се од улица Незнаних 
јунака и Кулина Бана и пружа се у правцу сјевероистока 
дуж к.п. 6436, те се завршава код к.п. 484/1 укрштањем са 
Сремском улицом. У цијелој дужини свог пружања улица 
Душана Баранина обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 67. Цара Уроша
 - Почиње  код к.п. 600, одвајајући се од улице 
Душана Баранина  и пружа се у правцу запада дуж к.п. 6435, 
при чему обухвата попречну улицу означену као к.п. 561, 
те се завршава код к.п. 886/1, на раскрсници са кружним 
током саобраћаја, укрштањем са улицама Незнаних јунака, 
Стефана Дечанског и Иве Андрића. У цијелој дужини свог 
пружања улица Цара Уроша обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 68.  1. маја
 - Почиње код к.п. 2087/1 одвајајући се од улице 
Душана Баранина, пружа се у правцу сјеверозапада дуж 
к.п. 671 и завршава се код к.п. 571 укрштањем са улицом 
Цара Уроша. У цијелој дужини свог пружања улица 1. маја 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.
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 69. Професора Николе Мачкића
 - Почиње код к.п. 2120, одвајајући се од улице 
Душана Баранина,  пружа се у правцу запада дуж к.п. 
2115 и завршава се код к.п. 2109/1, укрштањем са улицом 
1. маја. У цијелој дужини свог пружања улица Професора 
Николе Мачкића обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 70. Стевана Крњића
 - Почиње код к.п. 630/1, одвајајући се од улице 
Душана Баранина, пружа се у правцу запада дуж к.п. 616, 
након чега сијече к.п. 664 и наставља западно дуж к.п. 665 на 
крају кога се и завршава код к.п. 576, укрштањем са улицом 
1. маја. У цијелој дужини свог пружања улица Стевана 
Крњића обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 71. Бориса Пастернака
 - Почиње код к.п. 2085 одвајајући се од улице 
Душана Баранина, пружа се у правцу сјеверозапада дуж 
к.п. 684 и завршава се код к.п. 552/1, укрштањем са улицом 
Цара Уроша. У цијелој дужини свог пружања улица 
Бориса Пастернака обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 72. 18. новембра
 - Почиње код к.п. 2064, одвајајући се од улице 
Бориса Пастернака, пружа се југоисточно дуж к.п. 6437/1 
правећи полукруг и завршава се новим укрштањем са 
улицом Бориса Пастернака код к.п. 692. У цијелој дужини 
свог пружања улица 18. новембра обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 73. Сремска
 - Почиње код к.п. 485/2 на раскрсници са кружним 
током саобраћаја, одвајајући се од улица Милоша Обилића, 
Живојина Мишића и Раје Бањичића, пружа се у правцу 
југозапада дуж к.п. 486, након чега сијече катастарске 
парцеле 6425 и 6424 (канал), те наставља југозападни 
правац дуж катастарских парцела 483, 735/2 и завршава се 
код к.п. 882/1, укрштањем са улицом Цара Уроша. У цијелој 
дужини свог пружања Сремска улица обухвата лијеву и 
десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 74. Пере Станића
 - Почиње код к.п. 2028, одвајајући се од улице 
Душана Баранина, пружа се у правцу сјеверозапада дуж 
к.п. 2022 и завршава се код к.п. 1745/2. У цијелој дужини 
свог пружања улица Пере Станића обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 75. Лазе Костића
 - Почиње код к.п. 1926 одвајајући се од улице 
Незнаних јунака и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 
6445, при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 
1877, 1888/2, 1873/2, 1873/1, 1955, 3526/1, 1841, 3555, 1850, 
3566, 3579/4, 3548, 1585, 3588, 4070, 1530, 4065, 4049, 1510, 

4110, 4118, 4177/1, 4174/2, 4174/6, као и попречну улицу која 
пресијеца к.п. 4160/2, 4164/1 и завршава се код к.п. 4159. У 
цијелој дужини свог пружања улица Лазе Костића обухвата 
лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле наведене 
у овом опису улице припадају катастарској општини 
Бијељина 1.

 76. Светозара Ћоровића
 - Почиње одвајајући се од улице Незнаних јунака 
код к.п. 1980/1 и пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 6446, 
4154, при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 
1946, 1969, 1974, 3518/3, 3521, 3495, 3760/2, 3695, 3683, 3634, 
3613, 3579/8, 3599, 3600/3, 4016, 4031, 4207/4, 4174/12, 4158/9, 
4155 и завршава се код к.п. 4139/1, укрштањем са улицом 
Данка Кабиља Букија. У цијелој дужини свог пружања 
улица Светозара Ћоровића обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 77. Јерменска
 - Почиње одвајајући се од улице Филипа Вишњића 
код к.п. 6455 и пружа се у правцу сјеверозапада при чему 
обухвата попречне улице означене као к.п. 2820, 2824, 2814, 
2842/3, те се завршава код к.п. 2275 укрштањем са улицом 
Незнаних јунака. У цијелој дужини свог пружања Јерменска 
улица обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 78. Филипа Вишњића
 - Почиње код к.п. 2760/1, одвајајући се на 
раскрсници са кружним током саобраћаја од улица Гаврила 
Принципа, Светог Саве, Незнаних јунака и пружа се у 
правцу југозапада при чему обухвата попречне улице 
означене као к.п. 2764, 2893/2, 2893/1, 2887, 3077, 3074, 
4529, те се завршава на граници к.п. 6424 код к.п. 4541, 
укрштањем са Пантелинском улицом. У дијелу пружања уз 
границу насељеног мјеста од к.п. 4535 југозападно у дужини 
од 190м, односно до завршетка улице, улица Филипа 
Вишњића обухвата искључиво десну страну, односно све 
катастарске парцеле које се налазе у границама насељеног 
мјеста Бијељина, у преосталом дијелу обухвата лијеву и 
десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 79. Видовданска
 - Почиње код к.п. 3107 одвајајући се од улице 
Филипа Вишњића, пружа се у правцу југозапада сијекући 
катастарске парцеле 3466, 3467 и наставља југозападно дуж 
к.п. 6460, након чега се код к.п. 3484 повија у правцу сјевера 
захватајући дио к.п. 6450/1 и то од к.п. 3484 сјеверно у дужини 
од 180м до к.п. 6450/2, гдје се и завршава. Видовданска улица 
обухвата и попречну улицу означену као к.п. 3097, у цијелој 
дужини свог пружања обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 80. Данила Киша
 - Почиње код к.п. 3439 одвајајући се од улице 
Филипа Вишњића и пружа се у правцу сјеверозапада дуж 
к.п. 3429, након чега сијече катастарске парцеле 3856, 3855 
и повија се у правцу сјевера захватајући дио катастарске 
парцеле 6450/1 (од к.п. 3853 сјеверно у дужини од 210м), 
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те се завршава код к.п. 3787 укрштањем са Видовданском 
улицом.  У цијелој дужини свог пружања улица Данила 
Киша обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 81. Симе Милутиновића Сарајлије
 - Почиње код к.п. 3416, одвајајући се од улице 
Филипа Вишњића,  пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 
3905, након чега сијече к.п. 3866 и повија се у правцу сјевера 
захватајући дио к.п. 6464 (од к.п. 3863 сјеверно у дужини 
од 70м), те се завршава код к.п. 3855 укрштањем са улицом 
Данила Киша. У цијелој дужини свог пружања улица Симе 
Милутиновића Сарајлије обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 82. Браће Суботић
 Улица Браће Суботић састоји се од два одвојена 
дијела.
 - Први дио улице почиње код к.п. 4375, одвајајући 
се од улице Филипа Вишњића, пружа се дуж к.п. 4366, 
при чему у свом кретању прави облик правоугаоника 
и завршава се новим укрштањем са улицом Филипа 
Вишњића код к.п. 4381.
 - Други дио улице почиње код к.п. 4396 и пружа се 
у правцу сјеверозапада правећи благи лук и завршава се код 
к.п. 4424.
 Оба дијела улице Браће Суботић у цијелој дужини 
свог пружања обухватају лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1 

 83. 27. марта
 - Почиње код к.п. 2460 одвајајући се од улице Српске 
војске, пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 6456/1, при 
чему обухвата попречну улицу која сијече к.п. 2466 и 2464, 
као и попречне улице означене као к.п. 2918, 3159/4, 3341, 
3340, 4611/8, 4568, те се завршава код к.п. 4531 укрштањем са 
улицом Филипа Вишњића. У цијелој дужини свог пружања 
улица 27. марта обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 84. Саве Ковачевића
 - Почиње код к.п. 2437/7 одвајајући се од улице 
Николе Тесле, пружа се у правцу запада дуж к.п. 2435 и 
завршава се код к.п. 2432/23, укрштањем са Нушићевом 
улицом. У цијелој дужини свог пружања улица Саве 
Ковачевића обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 85. Нушићева
 - Почиње код к.п. 2422/70 одвајајући се од улице 
Гаврила Принципа, пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 
6454/1, при чему обухвата и попречне улице означене као 
к.п. 2721, 2935, те се завршава код к.п. 2943, укрштањем 
са улицом 27. марта. У цијелој дужини свог пружања 
Нушићева улица обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 86. Крајишка
 - Почиње код к.п. 3113, одвајајући се од улице 
Филипа Вишњића, пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 
3362 и завршава се код к.п. 3120. У цијелој дужини свог 
пружања Крајишка улица обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 87. Зорана Радмиловића
 - Почиње код к.п. 3367, одвајајући се од улице 
Филипа Вишњића, пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 
3374, при чему обухвата и попречну улицу означену као к.п. 
3389, те се завршава код к.п. 3378/2 укрштањем са улицом 
27. марта. У цијелој дужини свог пружања улица Зорана 
Радмиловића обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 88. Ћирила и Методија
 - Почиње код к.п. 4875, одвајајући се од улице 
27. марта, пружа се у правцу југа дуж к.п. 6470, при чему 
обухвата и попречне улице означене као к.п. 5763, 5840/7, те 
се завршава код к.п. 5834/1, укрштањем са улицом Војводе 
Петра Бојовића. У цијелој дужини свог пружања улица 
Ћирила и Методија обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 89. Ђуре Даничића
 - Почиње код к.п. 2529 одвајајући се од улице 
Српске војске. пружа се и правцу запада дуж к.п. 6457, при 
чему обухвата и попречне улице означене као к.п. 2556, 
2592, 3257, 3274/4, те се завршава код к.п. 3172, укрштањем 
са улицом Јована Кронштатског. У цијелој дужини свог 
пружања улица Ђуре Даничића обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 90. Ивана Горана Ковачића
 - Почиње код к.п. 2985, одвајајући се од улице 27. 
марта, пружа се у правцу југа дуж к.п. 6461 и завршава 
се код к.п. 3196, укрштањем са улицом Ђуре Даничића. У 
цијелој дужини свог пружања улица Ивана Горана Ковачића 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 91. Ђуре Јакшића
 - Почиње код к.п. 2495 одвајајући се од улице 
Српске војске, пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 2492, 
при чему обухвата и попречну улицу означену као к.п. 2629, 
те се завршава код к.п. 2509/1 укрштањем са улицом Ђуре 
Даничића. У цијелој дужини свог пружања улица Ђуре 
Јакшића обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 92. Николе Пашића
 - Почиње код к.п. 2470 одвајајући се од улице 
Српске војске, пружа се у правцу запада дуж к.п.2478, при 
чему обухвата и попречну улицу означену као к.п. 2653, 
као и попречну улицу која сијече катастарске парцеле 2654, 
2660/2, након чега обухвата комплетан к.п. 2661. Улица 
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Николе Пашића завршава се код к.п. 2656, а цијелој дужини 
свог пружања обухвата лијеву и десну страну, док све 
наведене катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 93. Грачаничка
 - Почиње код к.п. 2632 одвајајући се од улице Ђуре 
Јакшића, пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 2643, 2639/3 
и завршава се код к.п. 2639/1 укрштањем са Козарачком 
улицом. У цијелој дужини свог пружања Грачаничка улица 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 94.  Козарачка
 - Почиње код к.п. 2958 одвајајући се од улице 
27. марта, пружа се у правцу југоистока захватајући дио 
к.п. 2976 (од к.п. 2958 југоисточно у дужини од 140м), 
те наставља пружање дуж катастарских парцела 2641/1, 
2639/3, 3248 и завршава се код к.п. 2619 укрштањем са 
улицом Ђуре Даничића.  У цијелој дужини свог пружања 
Козарачка улица обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 95. Јована Кронштатског
 - Почиње код к.п. 4642 одвајајући се од улице 27. 
марта, пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 6462/1, 
при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 4651 
и 4823/5, те се завршава новим укрштањем са улицом 27. 
марта код к.п. 3013. У цијелој дужини свог пружања улица 
Јована Кронштатског обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 96. Јована Цвијића
 - Почиње код к.п. 2967 одвајајући се од Козарачке 
улице, пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 2960 и завршава 
се код к.п. 2988/2. У цијелој дужини свог пружања улица 
Јована Цвијића обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 97. Кадињача
 - Почиње код к.п. 2641/2 одвајајући се од Козарачке 
улице, пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 2976 и 
завршава се код к.п. 3201/1. У цијелој дужини свог пружања 
улица Кадињача обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 98. Савска
 - Почиње код к.п. 2616 одвајајући се од Козарачке 
улице, пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 3228/1 
повијајући се у правцу сјеверозапада, те се завршава код 
к.п. 3229 укрштањем са улицом Кадињача. У цијелој дужини 
свог пружања Савска улица обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 99. Војводе Петра Бојовића
 - Почиње код к.п. 2529 к.о Бијељина 1,  одвајајући се 
од улице Ђуре Даничића, пружа се у правцу југоистока дуж 

к.п. 6458 к.о Бијељина 1, при чему обухвата попречне улице 
означене као к.п. 2579, 5202, 5206, 6471, 5014/3, 5741/15, 
5754/3, 5755/16, 5757/7, 5755/17, 5877, 5876/4, 5876/16, 
5876/35, 5890/2 к.о. Бијељина 1, као и попречну улицу 
означену као к.п. 1386/2 к.о. Бијељина Село, те попречну 
улицу која сијече катастарску парцелу бр. 928/1 к.о Бијељина 
Село. Улица Војводе Петра Бојовића завршава се код к.п. 
6056 к.о. Бијељина 1, укрштањем са улицом Баје Пивљанина 
и у цијелој дужини свог пружања обухвата лијеву и десну 
страну.

 100. Лопарска
 - Почиње код к.п. 5260 одвајајући се од улице 
Српске војске, пружа се у правцу  запад-сјеверозапад дуж 
к.п. 5238/1, при чему обухвата попречну улицу означену као 
к.п. 5238/2 и завршава се код к.п. 2540 укрштањем са улицом 
Војводе Петра Бојовића. У цијелој дужини свог пружања 
Лопарска улица обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 101. Баје Станишића
 - Почиње код к.п. 3301 одвајајући се од улице Ђуре 
Даничића, пружа се у правцу југ-југоисток дуж к.п. 6463, 
4775, при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 
4707, 4708 и завршава се код к.п. 4981 укрштањем са улицом 
Војводе Петра Бојовића. У цијелој дужини свог пружања 
улица Баје Станишића обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 102. Рударска
 - Почиње код к.п. 4636/2 одвајајући се од улице 27. 
марта, пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 4626, након 
чега сијече к.п. 4616 и завршава се код к.п. 3397 укрштањем 
са улицом Филипа Вишњића. У цијелој дужини свог 
пружања Рударска улица обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 103. Пантелинска
 - Почиње код к.п. 4506 одвајајући се од улице 
Кулина Бана, пружа се у правцу југозапада уз границу 
насељеног мјеста дуж к.п. 6479 к.о. Бијељина 1 и дуж к.п. 
1382 к.о. Бијељина Село, сијече к.п. 1513/1 к.о. Бијељина 
Село (канал), те наставља пружање у правцу запада дуж к.п. 
1521 к.о. Бијељина Село и завршава се на граници насељеног 
мјеста код к.п. 1471/4 к.о. Бијељина Село. Пантелинска улица 
обухвата попречне улице означене као к.п. 4471, 4460/16, 
6096, 6108/7, 6108/1, 6113/1, 6121/2 к.о. Бијељина 1. У дијелу 
пружања уз границу насељеног мјеста Пантелинска улица 
обухвата искључиво катастарске парцеле које се налазе 
десно (сјеверно) од саобраћајнице, односно све парцеле које 
припадају подручју Града Бијељина, у преосталом дијелу 
обухвата лијеву и десну страну.

 104. Комитска
 - Почиње код к.п. 394/2 одвајајући се од Рачанске 
улице,  пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 5172, 5167, 
при чему обухвата и попречне улице означене као к.п. 383/2, 
365/1, 370/4, 364/4, 355, 343/18, 343/16, 330, 305/1, 305/10, 
95/2, 94/6, 94/3, 94/9, 93/1, 82, 75, 310/1 и завршава се на 
граници насељеног мјеста код к.п. 52. У цијелој дужини свог 
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пружања Комитска улица обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 105. Кулина Бана
 - Почиње код к.п. 1980/1 одвајајући се на раскрсници 
са кружним током саобраћаја од улица Незнаних јунака, 
Душана Баранина и пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 
6447, при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 
1980/2, 1989/18, 1989/15, 3490, 3775/2, 3778, 3815/8, 3895, 
3933, 3928, 3941, 4519, 4512, те се завршава код к.п. 4506 
одакле се наставља Пантелинска улица. У цијелој дужини 
свог пружања улица Кулина Бана обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 106. Угљевичка
 - Почиње код к.п. 3967 одвајајући се на раскрсници 
од улица Метохијска и Јована Рашковића и пружа се у 
правцу југа дуж к.п. 3988, након чега захвата комплетну 
катастарску парцелу 3998 и наставља јужно дуж к.п. 4322, 
гдје се завршава код к.п. 4323 укрштањем са улицом Јурија 
Гагарина. У цијелој дужини свог пружања Угљевичка улица 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 107. Марка Миљанова
 - Почиње код к.п. 4358/42 одвајајући се од улице 
Кулина Бана, пружа се у правцу запада дуж к.п. 4358/83, 
те се код к.п. 3950/9 повија у правцу сјевера и завршава се 
код к.п. 3950/1 укрштањем са Метохијском улицом. Улица 
Марка Миљанова обухвата и попречне улице означене као 
к.п. 4358/87, 4358/86, 4358/88, 4358/89, 4358/85, 4358/84, 
3947/1, 3950/15. У цијелој дужини свог пружања улица 
Марка Миљанова обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 108. Јурија Гагарина
 - Почиње код к.п. 4335 одвајајући се од улице 
Кулина Бана, пружа се у правцу запада дуж к.п. 6468, при 
чему обухвата попречне улице означене као к.п. 4340, 4335/6, 
4311, 4314, 4306/8, 4304, 4278/17, 4278/41, 4264/1, 4263/1, те 
попречну улицу која се пружа дијелом катастарске парцеле 
4322 и то од к.п. 4323 сјеверно у дужини од 70м. Улица Јурија 
Гагарина завршава се код к.п. 4261/1 и у цијелој дужини 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 109. Мачванска
 - Почиње код к.п. 1801 к.о. Бијељина 1 одвајајући се 
од улице Стефана Дечанског, пружа се у правцу југозапада 
дијелом к.п. 6443 к.о Бијељина 1 (од к.п. 1801 југозападно у 
дужини од 1280м до к.п. 847), након чега наставља пружање 
дуж к.п. 1376 к.о Бијељина Село и завршава се код к.п. 782 
к.о. Бијељина Село. Мачванска улица обухвата и попречне 
улице означене као к.п. 1805/6, 1495, 1479/2, 1473, 1457/16, 
1457/1, 1223/11, 4142/18   к.о. Бијељина 1, као и попречне 
улице означене као к.п. 836, 1378/1, 826 к.о. Бијељина Село. 
У цијелој дужини свог пружања Мачванска улица обухвата 
лијеву и десну страну.

 110. Данка Кабиља Букија
 - Почиње код к.п. 1458 одвајајући се од Мачванске 
улице, пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 6444, при чему 
обухвата попречне улице означене као к.п. 4144/76, 4144/56, 
4144/53, 4144/54, 4144/4, 4144/5 и завршава се на код к.п. 
4248. У цијелој дужини свог пружања улица Данка Кабиља 
Букија обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 111. Стефана Дечанског
 - Почиње код к.п. 1698 к.о. Бијељина 1 одвајајући 
се на раскрсници са кружним током саобраћаја од улица 
Церске и Цара Уроша, пружа се у правцу запада дуж к.п. 
6441 к.о. Бијељина 1, након чега наставља пружање дуж 
к.п. 1374 к.о. Бијељина Село и завршава се на граници 
насељеног мјеста код к.п. 731/3 к.о. Бијељина Село, затим 
прелази границу насељеног мјеста Велика Обарска, сијече 
катастарску парцелу 6939 к.о. Велика Обарска и наставља 
западни правац паралелно са улицом Буковица (Велика 
Обарска) у дужини од око 350m, након чега се повија 
југозападно (пут за Љељенчу), и креће се дуж границе 
насељеног мјеста обухватајући к.п. 1517 к.о. Бијељина 
Село и завршава се на граници насељеног мјеста Љељенча 
код к.п. 397/16 к.о. Љељенча.   Улица Стефана Дечанског 
обухвата и попречне улице означене као к.п. 1686, 1771, 
1785, 1794, 1634, 1630, 1617/2, 1617/7, 1614/4, 1615/2, 1379, 
1331/3, 1295, 1249/17, 1227/11, 1188/4, 1188/2, 1243, 1171, 
1140, 1097/27, 1097/30, 1097/1, 1102/2, 1102/8, 1100/4, 
1129, 1148/8, 1121/19, 1115, 1104, 148/1 к.о. Бијељина 1, те 
попречне улице означене као к.п. 726/2, 728/103, 728/4, 1514, 
1423, 1518/1,1450/2  к.о. Бијељина Село, као и попречну 
улицу која сијече катастарске парцеле 1336/1, 1336/2, 1337/1, 
1337/4, 1339 и 1338 к.о. Бијељина 1. У дијелу пружања улице 
уз границу насељеног мјеста, улица Стефана Дечанског 
обухвата искључиво лијеву страну саобраћајнице, односно 
све катастарске парцеле кој се налазе у границама насељеног 
мјеста Бијељина, у преосталом дијелу, обухвата лијеву и 
десну страну. 

 112. Ђакона Авакума
 - Почиње код к.п. 1575 одвајајући се од улице Лазе 
Костића, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 1566, при чему 
обухвата и попречне улице означене као к.п. 1542/6, 1542/2 
и завршава се код к.п. 1597 укрштањем са Мачванском 
улицом. У цијелој дужини свог пружања улица Ђакона 
Авакума обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 113. Церска
 - Почиње код к.п. 1545/2 одвајајући се од улице Лазе 
Костића, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 1544/1 и 1542/11, 
те се завршава код к.п. 1542/12 укрштањем са Мачванском 
улицом. У цијелој дужини свог пружања Церска улица 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 114. Јосифа Панчића
 - Почиње код к.п. 1819 одвајајући се од улице Лазе 
костића, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 1811/2, при чему 
обухвата и попречне улице означене као к.п. 1815 и 1811/1, 



Службени гласник Града БијељинаБрој 5 - Страна 46 05. март 2021.

те се завршава код к.п. 1806. У цијелој дужини свог пружања 
улица Јосифа Панчића обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 115. Метохијска
 - Почиње код к.п. 3882/1 одвајајући се од улице 
Кулина Бана, пружа се у правцу запада дуж к.п.  3879, након 
чега сијече к.п. 3880 и наставља западно дуж к.п. 3949/2, те 
се завршава код к.п. 3710 на раскрсници улица Угљевичке 
и Јована Рашковића. У цијелој дужини свог пружања 
Метохијска улица обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 116. Василија Острошког
 - Почиње код к.п. 1669 одвајајући се од улице 
Стефана Дечанског, пружа се у правцу сјеверозапада дуж 
к.п. 6439/2, 950/16, након чега обухвата комплетну парцелу 
6438/2, као и  попречну улицу означену као к.п. 947/4 и 
завршава се код к.п. 856/9 укрштањем са Крушевачком 
улицом. У цијелој дужини свог пружања улица Василија 
Острошког обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 117. Душана Радовића
 - Почиње код к.п. 1316/2 одвајајући се од улице 
Стефана Дечанског, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 6432, 
при чему обухвата и попречне улице означене као к.п. 1327, 
947/10, 6439/1, 958, те се завршава код к.п. 144 укрштањем са 
улицом Душана Радовића 2. У цијелој дужини свог пружања 
улица Душана Радовића обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 118. Бањалучка
 - Почиње код к.п. 1083/1 одвајајући се од улице 
Стефана Дечанског, пружа се у правцу сјевероистока дуж 
к.п. 1084, 988, 975/17 и обухвата комплетну катастарску 
парцелу 974/9, те се завршава код к.п. 175. У цијелој дужини 
свог пружања Бањалучка улица обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 119. Лукијана Мушицког
 - Почиње код к.п. 4215 одвајајући се од улице 
Светозара Ћоровића, пружа се у правцу југа дуж к.п. 
6466 и завршава се код к.п. 4299/1 укрштањем са улицом 
Јурија Гагарина. У цијелој дужини свог пружања улица 
Лукијана Мушицког обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 120. Јована Рашковића
 - Почиње код к.п. 3682 одвајајући се од улице 
Светозара Ћоровића, пружа се у правцу југа дуж к.п. 
6465, након чега обухвата комплетну катастарску парцелу 
4326/1 и завршава се код к.п. 4326/8 укрштањем са улицом 
Јурија Гагарина. У цијелој дужини свог пружања улица 
Јована Рашковића обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 121. Добровољачка
 - Почиње код к.п. 3732 одвајајући се од улице 
Светозара Ћоровића, пружа се у правцу југа дуж к.п. 3721 
и завршава се код к.п. 3722. У цијелој дужини свог пружања 
Добровољачка улица обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 122. Сутјеска
 - Почиње код к.п. 3753 одвајајући се од улице 
Светозара Ћоровића, пружа се у правцу југа дуж к.п. 3744 
и завршава се код к.п. 3745. У цијелој дужини свог пружања 
Сутјеска улица обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 123. Јанка Веселиновића
 - Почиње код к.п. 446 одвајајући се од улице Петра 
Кочића, пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 6429, при 
чему обухвата попречне улице означене као к.п. 408, 121/5 
и завршава се код к.п .38/6. У цијелој дужини свог пружања 
улица Јанка Веселиновића обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 124. Стјепан Митрова Љубише
 - Почиње код к.п. 400 одвајајући се од улице Петра 
Кочића, пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 6428, па 
се код к.п. 24/1 повија у правцу запада и пружа се дуж к.п. 
24/8, 8 (од к.п. 24/1 сјеверно у дужини од 120м) и завршава 
се код к.п. 10/2. Улица Стјепан Митрова Љубише обухвата 
попречне улице означене као к.п. 385/3, 376/2, 258/2, 212/5 и 
5/2. У цијелој дужини свог пружања улица Сјепан Митрова 
Љубише обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 125. Петра Лубарде
 - Почиње код к.п. 337 одвајајући се од улице 
Петра Кочића, пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 336 и 
завршава се код к.п. 851/3. У цијелој дужини свог пружања 
улица Петра Лубарде обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 126. Шабачких Ђака
 - Почиње код к.п. 962 одвајајући се од улице Раје 
Бањичића, пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п.  935/8, 
751 при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 
935/8, 747/10, 747/12 и завршава се код к.п. 174. У цијелој 
дужини свог пружања улица Шабачких ђака обухвата лијеву 
и десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 2.

 127. Студеничка
 - Почиње код к.п. 2918 одвајајући се од Солунске 
улице, пружа се у правцу сјевера дуж дијела к.п. 2917 и 
завршава се код к.п. 2932/3 укрштањем са Сарајевском 
улицом. У цијелој дужини свог пружања Студеничка улица 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.
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 128. Васка Попе
 - Почиње код к.п. 816 одвајајући се од улице Раје 
Баничића, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 5171, при чему 
обухвата попречне улице означене као к.п. 797, 798, 811/4 
и завршава се код катастарских парцела 814/1 и 225/2. У 
цијелој дужини свог пружања улица Васка Попе обухвата 
лијеву и десну страну док све катастарске парцеле наведене 
у овом опису улице припадају катастарској општини 
Бијељина 2.

 129. Херцеговачка
 - Почиње код к.п. 1175 одвајајући се од улице 
Димитрија Туцовића и пружа се у правцу сјевероистока 
дуж к.п. 1177 и завршава се код к.п. 5164/1 укрштањем са 
улицом Шабачких ђака. У цијелој дужини свог пружања 
Херцеговачка улица обухвата лијеву и десну страну док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 2.

 130. Семберских ратара
 - Почиње код к.п. 276 одвајајући се од улице Саве 
Шумановића и пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 
5165/2, 5165/3, 5165/1 к.о. Бијељина 2, при чему обухвата 
попречне улице означене као к.п.  111/11, 5166, 163, 19/4 
к.о. Бијељина 2, након чега наставља пружање у правцу 
сјевера дуж к.п. 1330 к.о. Бијељина Село, обухватајући 
попречне улице означене као к.п. 1355, 434/6, 434/5, 434/21, 
434/22, 434/51, 434/46, 433/2, 434/1, 1352, 422, 421, 1351, 136/1 
к.о. Бијељина Село и завршава се на граници насељеног 
мјеста код к.п. 126 к.о. Бијељина Село. У дијелу пружања уз 
границу насељеног мјеста (од к.п. 434/43 к.о. Бијељина село, 
сјеверно до завршетка улице), улица Семберских ратара 
обухвата искључиво оне катастарске парцеле које се налазе 
лијево (западно) од саобраћајнице, односно све парцеле које 
се налазе у границама насељеног мјеста Бијељина.

 131. Саве Шумановића
 - Почиње код к.п. 378/1, одвајајући се од Комитске 
улице и пружа се у правцу сјевера сијекући катастарску 
парцелу 5164/1, након чега наставља пружање дуж к.п. 5168, 
при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 128/24, 
129/15, 59/16 и завршава се код к.п. 58/1. У цијелој дужини 
свог пружања улица Саве Шумановића обухвата лијеву и 
десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 2.

 132. Бранка Радичевића
 - Почиње одвајајући се од улице Душана Баранина 
код к.п. 2068 и пружа се у правцу сјеверозапада дуж 
к.п. 2037,након чега се укршта са улицом 18. новембра и 
наставља сјеверозападно дуж к.п. 2048, при чему праву круг, 
те улица нема класичан завршетак. У цијелој дужини свог 
пружања улица Бранка Радичевића обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 133. Гетеова
 - Почиње код к.п. 527, одвајајући се од улице Цара 
Уроша и пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 531 и 
завршава се код к.п. 532. У цијелој дужини свог пружања 
Гетеова улица обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 134. Васе Тодоровића
 - Почиње код к.п. 3191, одвајајући се од улице 
Светог Саве, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 3190, 3179/2, 
3181/1, при чему обухвата  попречну улицу означену као к.п. 
3123 и завршава се укрштањем са улицом Милоша Обилића 
код к.п. 3182/2. У цијелој дужини свог пружања улица 
Васе Тодоровића обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 2.

 135. Бошка Бухе
 - Почиње код к.п. 2168, одвајајући се од улице 
Милоша Обилића, пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 
2167, при чему обухвата попречну улицу означену као к.п. 
2143 и завршава се код к.п. 2153 укрштањем са улицом 
Мајора Драгутина Гавриловића. У цијелој дужини свог 
пружања улица Бошка Бухе обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 136. Милоша Црњанског
 - Почиње код к.п. 2422/3 одвајајући се од улице 
Николе Тесле, пружа се у правцу запада и обухвата 
комплетан к.п. 2424 (пјешачка зона), након чега се пружа 
сјеверно и јужно дуж к.п. 2433, те се завршава укрштањем 
са  Нушићевом улицом на сјеверу код к.п. 2432/57 и улицом 
Саве Ковачевића на југу код к.п. 2432/13. У цијелој дужини 
свог пружања улица Милоша Црњанског обухвата лијеву и 
десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 137. Фјодора Михајловича Достојевског
 - Почиње код к.п. 3443 одвајајући се од улице 
Филипа Вишњића, пружа се у правцу сјеверозапада дуж 
к.п. 3451, при чему обухвата попречну улицу означену као 
к.п. 3796/3 и завршава се код к.п. 3849/2. У цијелој дужини 
свог пружања улица Фјодора Михајловича Достојевског 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 138. Цара Душана
 - Почиње код к.п. 4723/1 одвајајући се од улице Баје 
Станишића, пружа се дуж к.п. 4733, правећи полукруг од 
180 степени, обухватајићу и попречну улицу означену као 
к.п. 5216/4, те се завршава новим укрштањем са улицом Баје 
Станишића код к.п. 4709/4. У цијелој дужини свог пружања 
улица Цара Душана обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 139. Црвеног Крста
 - Почиње код к.п. 5099 одвајајући се од улице 
Војводе Петра Бојовића, пружа се у правцу сјеверозапада 
дуж к.п. 6472, правећи полукруг од 180 степени и завршава 
се новим укрштањем са улицом Војводе Петра Бојовића код 
к.п. 5725/2. У цијелој дужини свог пружања улица Црвеног 
Крста обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 140. Милована Глишића
 - Почиње код к.п. 5153 к.о. Бијељина 1 одвајајући 
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се од улице Војводе Петра Бојовића, пружа се у правцу југа 
дуж к.п. 6473 к.о. Бијељина 1 након чега наставља пружање 
дуж к.п. 1394 к.о. Бијељина Село и завршава се укрштањем 
са улицом Српске војске код к.п. 1045/1 к.о. Бијељина 
Село. Улица Милована Глишића обухвата попречне улице 
означене као к.п. 5363/6, 5685, 5675, 5666/10, 5870/25, 5682, 
5492/9, 5665/1, 5493/16, 5663/5, 5494/8 и 5662/3. У цијелој 
дужини свог пружања обухвата лијеву и десну страну.

 141. Стефана Немање
 - Почиње код к.п. 5127/1, одвајајући се од улице 
Стефана Немање, пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 
5134, 5698/2, при чему обухвата попречне улице означене 
као к.п. 5146/6, 5146/23, 5146/26 и завршава се код к.п. 
5698/1, укрштањем са улицом Милована Глишића. У цијелој 
дужини свог пружања улица Стефана Немање обухвата 
лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле наведене 
у овом опису улице припадају катастарској општини 
Бијељина 1.

 142. 8. марта
 - Почиње код к.п. 5915/1 одвајајући се од улице 
Војводе Петра Бојовића, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 
6478 и завршава се код к.п. 5807/1, укрштањем са улицом 
Ћирила и Методија. У цијелој дужини свог пружања улица 
8. марта обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 143. Милке Мике Боснић
 - Почиње код к.п. 877/1 к.о. Бијељина Село и пружа 
се у правцу југа границом насељеног мјеста у дужини од 
1080 метара, гдје се завршава код к.п. 900 к.о. Бијељина Село. 
У цијелој дужини свог пружања улица Милке Мике Боснић 
обухвата искључиво лијеву страну, односно обухвата све оне 
катастарске парцеле које се налазе у границама насељеног 
мјеста Бијељина.

 144. Младе Босне
 - Почиње код к.п. 5534 одвајајући се од улице 
Српске војске, пружа се у правцу запада дуж к.п. 6477, 
при чему обухвата попречну улицу означену као к.п. 5503 
и завршава се код к.п. 5477/3 новим укрштањем са улицом 
Српске војске. У цијелој дужини свог пружања улица Младе 
Босне обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 145. Владике Гаврила
 - Почиње код к.п. 5329 одвајајући се од улице Српске 
војске, пружа се у правцу југозапда дуж к.п. 6476, 5487, при 
чему обухвата попречне улице означене као к.п. 5405/1, 
5419/3 и завршава се код к.п. 5484/1. У цијелој дужини свог 
пружања улица Владике Гаврила обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 146. Васе Пелагића
 - Почиње код к.п. 5386 одвајајући се од улице 
Српске војске, пружа се у правцу запада дуж к.п. 5398, 
при чему обухвата попречну улицу означену као к.п. 
5400/1 и завршава се код к.п. 5399, укрштањем са улицом 
Владике Гаврила. У цијелој дужини свог пружања улица 

Васе Пелагића обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 147. Луја Пастера
 - Почиње код к.п. 5231 одвајајући се од улице 
Војводе Петра Бојовића, пружа се у правцу југа дуж к.п. 
6475 и завршава се код к.п. 5346/2 укрштањем са уилцом 
Владике Гаврила. У цијелој дужини свог пружања улица 
Луја Пастера обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 148. Јакова Миловића
 - Почиње код к.п. 5199/1 одвајајући се од улице 
Војводе Петра Бојовића, пружа се у правцу југоистока дуж 
к.п. 6474, након чега се повија југозападно дуж к.п. 5363/1 и 
завршава се код к.п. 5317/28, укрштањем са уилцом Милована 
Глишића. Улица Јакова Миловића обухвата попречне улице 
означене као к.п. 5363/4, 5363/5, 5412, као и попречну улицу 
која сијече са сјеверне стране катастарске парцеле 5411/2 и 
5411/1. У цијелој дужини свог пружања обухвата лијеву и 
десну страну док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 149. Тиршова
 - Почиње код к.п. 3872 одвајајући се од улице Кнез 
Иве од Семберије, пружа се у правцу југ-југозапад дијелом 
катастарске парцеле 3840 и завршава се код к.п. 3819, 
укрштањем са улицом Софке Николић.  У цијелој дужини 
свог пружања Тиршова улица обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Бијељина 2.

 150. Др Розе Папо
 - Почиње код к.п. 3545 одвајајући се од улице 
Кнез Иве од Семберије, пружа се у правцу југа дијелом 
катастарске парцеле 3840 и завршава се код к.п. 3817, 
укрштањем са Тиршовом улицом. У цијелој дужини свог 
пружања улица др Розе Папо обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Бијељина 2.

 151. Паје Јовановића
 - Почиње код к.п. 3947/1 одвајајући се од улице Кнез 
Иве од Семберије, пружа се у правцу југа дуж к.п. 4018, након 
чега се рачва и обухвата комплетну катастарску парцелу  
4017, те се завршава се код к.п. 4013/2 на западу и код к.п. 
4130/1 на истоку укрштањем са улицом Мајке Јевросиме. 
У цијелој дужини свог пружања улица Паје Јовановића 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 152. Мајке Јевросиме
 - Почиње код к.п. 3923 одвајајући се од улице Кнез 
Иве од Семберије, пружа се у правцу југа дуж к.п. 3922, 
након чега сијече к.п. 4017 и обухвата катастарску парцелу 
4130/4, на крају које се и завршава код к.п. 4131. Улица 
Мајке Јевросиме обухвата попречне улице означене као к.п. 
4033/2, 4034/3, 4128/3, 4128/9, 4128/13, као и попречну улицу 
која сијече к.п. 4129 са сјеверне стране. У цијелој дужини  
свог пружања, улица обухвата лијеву и десну страну, док 
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све катастарске парцеле наведене у овом опису припадају 
катастарској општини Бијељина 2.

 153. Жичка
 - Почиње код к.п. 4051 одвајајући се од улице Кнез 
Иве од Семберије, пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 
4046 и завршава се код к.п. 4045. У цијелој дужини свог 
пружања Жичка  улица обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 154. Уроша Предића
 - Почиње код к.п. 4061 одвајајући се од улице Кнез 
Иве од Семберије, пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 
5190 к.о. Бијељина 2, након чега се раздваја на два дијела 
обухватајући комплетну катастарску парцелу 1404 к.о. 
Бијељина Село и завршава се на граници насељеног мјеста 
код к.п. 1256 к.о. Бијељина Село.  Улица Уроша Предића 
обухвата попречне улице означене као к.п. 4064, 4057, 4074/1, 
4075/5, 4080/2, 4118, 4035/5, 4093/4, 4097 к.о. Бијељина 2, као 
и попречну улицу означену као к.п. 1274/3 к.п. Бијељина 
Село. У цијелој дужини свог пружања обухвата лијеву и 
десну страну.

 155. Јосифа Маринковића
 - Почиње код к.п. 1918 одвајајући се од улице 
Српске добровољачке гарде, пружа се у правцу сјевера 
дуж к.п. 5179  и завршава се код к.п. 1749/10 укрштањем 
са Московском улицом. У цијелој дужини свог пружања 
улица Јосифа Маринковића обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 156. Петрове Горе
 - Почиње код к.п. 2086 одвајајући се од Рачанске 
улице, пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 2089, 
2074/4, 2070/2, након чега обухвата дио катастарске парцеле 
бр. 1965/23 (од к.п. 1965/53 сјевероисточно у дужини од 
130м) и завршава се код к.п. 1965/52, укрштањем са улицом 
Војводе Радомира Путника. Улица Петрове Горе обухвата 
попречну улицу означену као к.п. 1965/22. У цијелој дужини 
свог пружања обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улицу припадају 
катастарској општини Бијељина 2. 

 157. Скендера Куленовића
 - Почиње код к.п. 2070/1 одвајајући се од улице 
Петрове Горе, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 1965/19, 
1566/1, 1567/2, након чега се рачва и обухвата комплетну 
катастарску парцелу 1570 и завршава се  код к.п. 1567/1 
на западу укрштањем са Рачанском улицом и код к.п. 1585 
на сјеверу. Улици Скендера куленовића припада попречна 
улица означена као к.п. 1965/20, у цијелој дужини свог 
пружања обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

 158. Хајдук Вељкова
 - Почиње код к.п. 1749/39 одвајајући се од улице 
Војводе Радомира Путника, пружа се у правцу истока дуж 
к.п. 1749/86, те се код к.п. 1749/46 повија у правцу сјевера 
и завршава код к.п. 1749/1, укрштањем са Московском 
улицом. Хајдук Вељкова улица укључује и попречну улицу 

означену као к.п. 1749/95, у цијелој дужини свог пружања 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

 159. Алексе Шантића
 - Почиње код к.п. 1749/71 одвајајући се од улице 
Скендера Куленовића, пружа се у правцу истока дуж к.п. 
1622/2, при чему обухвата и попречну улицу означену као 
к.п. 1622/3 и завршава се код к.п. 1749/62, укрштањем са 
Хајдук Вељковом улицом. У цијелој дужини свог пружања 
улица Алексе Шантића обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 160. Војводе Радомира Путника
 - Почиње код к.п. 1966/1 одвајајући се од улице 
Српске добровољачке гарде, пружа се у правцу сјеверозапада 
дуж к.п. 1966/3, затим наставља сјеверозападно дуж дијела 
к.п. 1965/23, при чему обухвата попречне улице означене као 
к.п. 1965/21, 1568/1, 1749/98, 1749/87 и завршава се код к.п. 
1749/69 укрштањем са улицом Алексе Шантића. У цијелој 
дужини свог пружања улица Алексе Шантића обухвата 
лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле наведене 
у овом опису улице припадају катастарској општини 
Бијељина 2.

 161. Вуковарска
 - Почиње код к.п. 1772/44 одвајајући се од улице 
Српске добровољачке гарде, пружа се у правцу сјеверозапада 
дуж к.п. 1772/85, 1707/43 и завршава се код к.п. 1707/2 
укрштањем са Косовском улицом. У цијелој дужини свог 
пружања Вуковарска улица обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 162. Хиландарска
 Почиње код к.п. 1772/17 одвајајући се од улице 
Краља Драгутина, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 
1772/82, 1707/41, 1660/1, 501/1 при чему обухвата попречне 
улице означене као к.п. 1671/10, 1665, 1676/1, 492/14 и 
завршава се укрштањем са Петроградском улицом код к.п. 
501/16. У цијелој дужини свог пружања Хиландарска улица 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

 163. Косовска
 - Почиње код к.п. 1772/20 одвајајући се од улице 
Краља Драгутина, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 1772/86, 
1707/42, 502/2, при чему главни правац улице пресијеца 
катастарске парцеле 1660/6,1707/43,1707/41. Косовска 
улица обухвата, попречну улицу означену као к.п. 1659/3 и 
завршава се код к.п. 502/13 укрштањем са Петроградском 
улицом. У цијелој дужини свог пружања обухвата лијеву и 
десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 2.
 164. Даворина Јенка
 - Почиње код к.п. 1690, одвајајући се од улице 
Краља Драгутина, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 491, 
при чему обухвата попречну улицу означену као к.п. 498 и 
завршава се код к.п. 480. У цијелој дужини свог пружања 
улица Даворина Јенка обухвата лијеву и десну страну, 
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док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 165. Краља Драгутина
 - Почиње код к.п. 1772/41 одвајајући се од улице 
Српске добровољачке гарде, пружа се управцу сјевероистока 
дуж к.п. 5175/1, 426/1, при чему обухвата попречне улице 
означене као к.п. 459, 455, 451/22, 449/1, 438, 433/3, 432/7 
и завршава се код к.п. 423/2. У цијелој дужини свог улица 
Краља Драгутина обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 2.

 166. Петроградска
 - Почиње код к.п. 1631 одвајајући се на раскрсници 
улица Московска и Хајдук Вељка, пружа се у правцу сјевера 
дуж к.п. 1627/12, 1627/1, те се код к.п. 1628/2 повија у правцу 
запада и пружа се дуж к.п. 1653, 502/1 (једним његовим 
дијелом од к.п. 502/25 западно у дужини од 90м), 501/1, 
након чега сијече катастарске парцеле 501/2, 501/3, 492/12 
и завршава се код к.п. 487. Петроградска улица обухвата и 
попречне улице означене као к.п. број: 1642, 1649/4, 1654/11, 
те попречену улицу која сијече к.п. број: 505/1. У цијелој 
дужини свог пружања Петроградска улица обухвата лијеву 
и десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 2.

 167. Боре Станковића
 - Почиње код к.п. 1217/1 одвајајући се од улице 
Димитрија Туцовића, пружа се у правцу сјеверозапада дуж 
к.п. број 701, при чему обухвата и попречне улице означене 
као к.п. број: 703/3, 711, 719 и завршава се код к.п. број 729. 
Улица Боре Станковића у цијелој дужини свог пружања 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

 168. Владимира Гаћиновића
 -Почиње одвајајући се од Рачанске улице код 
к.п.549, пружа се у правцу истока дуж к.п. 400, након чега 
се повија у правцу сјевероистока и пружа се дуж к.п. 5174  
и завршава се код к.п. 309/2. Улица Владимира Гаћиновића 
обухвата попречне улице означене као к.п. 399/9, 408/7, 407, 
408/30, 514/3, 361/1, 362/2, 362/9, 360/9, 316, 360/1, 360/22, 
339/10, 416, 419, 311/1. У цијелој дужини свог пружања 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

 169. Крфска
 -Почиње код к.п. 1976, одвајајући се од улице Српске 
добровољачке гарде, пружа се у правцу сјеверозапада дуж 
к.п. 1943 и завршава се код к.п. 1925/2. У цијелој дужини 
свог пружања Крфска улица обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 2.

 170. Браће Југовић
 -Почиње код к.п. 1937, одвајајајући се од улице 
Српске добровољачке гарде, пружа се у правцу сјеверозапада 
дуж к.п. 1923 и завршава се код к.п. 1904. У цијелој дужини 
свог пружања улица Браће Југовић обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 

улице припадају катастарској општини Бијељина 2.

 171. Бањанска
 -Почиње код к.п. 1850, одвајајући се од Подрињске 
улице, пружа се у правцу југа дуж к.п. 1851 и завршава се 
код к.п. 2067/4. У цијелој дужини свог пружања Бањанска 
улица обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

 172.  Краља Твртка 
 -Почиње код к.п. 4850 к.о. Бијељина 2, одвајајући 
се од улице Галац, пружа се у правцу југоистока дуж дијела 
катастарске парцеле број 5189 к.о. Бијељина 2 и то од 
свог почетка (к.п. 4850) у дужини од 680m до к.п. 4896/2 
к.о. Бијељина 2, након чега наставља пружање у правцу 
југоистока дуж к.п. 1402 к.о. Бијељина Село и завршава се 
на граници насељеног мјеста код к.п. 1222/5 к.о. Бијељина 
Село.  У дијелу пружања уз границу насељеног мјеста и то 
од к.п. 1220, па до њеног завршетка, улица Краља Твртка 
обухвата искључиво лијеву (сјеверну) страну саобраћајнице, 
односно све катастарске парцеле које се налазе у границама 
насељеног мјеста Бијељина. У преосталом дијелу обухвата 
лијеву и десну страну.

 173. Јована Скерлића
 - Почиње код к.п. 5136 одвајајући се од улице 
Српске војске, пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 
5134 и завршава се код к.п. 5132/9. У цијелој дужини свог 
пружања улица Јована Скерлића обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Бијељина 2.

 174. Старине Новака
 - Почиње код к.п. 5599, одвајајући се од улице 
Српске војске, пружа се у правцу запада дуж к.п. 5598, након 
чега се повија у правцу сјеверозапада сијекући катастарске 
парцеле; 5597/3, 5590 и завршава се код к.п. 5649/1. Улици 
Старине Новака припада и попречна улица означена као 
к.п. 5592. У цијелој дужини свог пружања обухвата лијеву 
и десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 175. Стјепана Томашевића
 - Почиње код к.п. 4979, одвајајући се од улице 
Баје Станишића, пружа се у правцу запада дуж к.п. 4784 и 
завршава се код к.п. 4785. У цијелој дужини свог пружања 
улица Стјепана Томашевића обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина1.

 176. Богдана Зимоњића
 - Почиње код к.п. 5790, одвајајући се од улице 8. 
марта, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 5787, 4907/3, нако 
чега сијече катастарску парцелу бр. 4907/1, те наставља 
сјеверно дуж к.п. 4900 и завршава се код к.п. 4898 укрштањем 
са улицом 27. марта. У цијелој дужини свог пружања улица 
Богдана Зимоњића обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 177. Баје Пивљанина
 - Почиње код к.п. 4559 к.о. Бијељина 1, одвајајући 
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се од улице Филипа Вишњића, пружа се у правцу југа дуж 
к.п. 6038 к.о. Бијељина 1, након чега наставља пружање 
у правцу југа дуж к.п. 1385/4, 1385/1, 1385/5 к.о. Бијељина 
Село и завршава се код к.п. 917/7 к.о. Бијељина Село. Улица 
Баје Пивљанина обухвата и попречне улице означене као 
к.п. 6038, 6058/10 к.о. Бијељина 1, као и попречне улице 
означене као к.п. 917/6, 872, 869 к.о. Бијељина Село. У 
дијелу пружања уз границу насељеног мјеста, улица Баје 
Пивљанина обухвата искључиво лијеву страну, односно све 
катастарске парцеле које се налазе у границама насељеног 
мјеста Бијељина, у преосталом дијелу обухвата лијеву и 
десну страну. 
 
 178. Данила Илића
 - Почиње код к.п. 4453/1 одвајајући се од 
Пантелинске улице, пружа се у правцу сјеверозапада 
обухватајући комплетну катастарску парцелу број: 4453/1, 
након чега наставља пружање сјевероисточно сијекући к.п. 
4447/1 и завршава се код к.п. 4447/5 укрштањем са улицом 
Јурија Гагарина. У цијелој дужини свог пружања улица 
Данила Илића обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 179. Трифка Грабежа
 - Почиње код к.п. 4506, одвајајући се од Пантелинске 
улице, пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 4500, након 
чега сијече катастарске парцеле 4501, 4442/17, 4442/16, 
4442/15, те захвата комплетну катастарску парцелу  4442/13 
и завршава се код к.п. 4442/1, укрштањем са улицом Јурија 
Гагарина. У цијелој дужини свог пружања улица Трифка  
Грабежа обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 180. Танаска Рајића
 - Почиње код к.п. 4496/1, одвајајући се од 
Пантелинске улице, пружа се у правцу сјеверозапада дуж 
к.п. 4497, 4443/1 и завршава се код к.п. 4442/10 укрштањем 
са улицом Јурија Гагарина. У цијелој дужини свог пружања 
улица Танаска Рајића обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 181. Петра Кочића
 - Почиње код к.п. 468 одвајајући се од улице Раје 
Бањичића, пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 467, 
након чега захвата дио к.п. 6429, затим сијече к.п. 6424 и 
наставља сјеверозападни правац дуж к.п. 6433, обухватајући 
попречне улице означене као к.п. 479/13, 479/14, 751/2, 764, 
805, 779, 804, 803, 813/3, 6434, 845, 835/2, 823, 810/3, 858/1, 
847, 851/1, 855/1,  348/1, 363, 357 и завршава се код к.п. 331/1, 
укрштањем са Фрушкогорском улицом. У цијелој дужини 
свог пружања улица Петра Кочића обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 182. Ратка Перића
 - Почиње код к.п. 3842, одвајајући се од улице 
Кулина Бана, пружа се у правцу запада дуж к.п. 3829 и 
завршава се код к.п. 3823/1. У цијелој дужини свог пружања 
улица Ратка Перића обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 

катастарској општини Бијељина 1.

 183. Мајора Милана Тепића
 - Почиње код к.п.1911/2 одвајајући се од улице 
Незнаних јунака, пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 
1905, 1902/3 и завршава се код к.п. 1896/2. У цијелој дужини 
свог пружања улица Мајора Милана Тепића обухвата лијеву 
и десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 184. Иве Андрића
 - Почиње код к.п. 891/2 одвајајући се од улице 
Стефана Дечанског, пружа се у правцу сјеверозапада дуж 
к.п. 899, након чега сијече катастарску парцелу 873/9, те 
наставља сјеверно дуж к.п. 873/1 и сијече катастарске 
парцеле 867, 866/6, 866/11 и завршава се код к.п.865/2, 
укрштањем са Крушевачком улицом. Улица Иве Андрића, 
обухвата попречне улице означене као к.п. 909, 896, 932/3, 
873/10. У цијелој дужини свог пружања обухвата лијеву и 
десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 185. Старог Вујадина
 - Почиње код к.п. 1386/1 одвајајући се од улице 
Стефана Дечанског, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 1379 
и завршава се код к.п.1378. У цијелој дужини свог пружања 
улица Старог Вујадина обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 183. Колубарска
 - Почиње код к.п. 3807/2 одвајајући се од улице 
Кулина Бана, пружа се у правцу запада дуж к.п. 3806 и 
завршава се код к.п. 3813. У цијелој дужини свог пружања 
Колубарска улица обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 187. Проте Матеје
 - Почиње код к.п. 1366/1 одвајајући се од улице 
Стефана Дечанског, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 1357 
и завршава се код к.п. 1358. У цијелој дужини свог пружања 
улица Проге Матеје обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарскојопштини Бијељина 1.У цијелој дужини свог 
пружања улица Трифка  Грабежа обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 188. Косовке дјевојке
 - Почиње код к.п. 1054 одвајајући се од улице 
Стефана Дечанског, пружа се у правцу сјевероистока дуж 
к.п. 1055 и завршава се код к.п. 1043/1. У цијелој дужини 
свог пружања улица Косовке дјевојке обухвата лијеву и 
десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 189. Јасеновачких мученика
 - Почиње код к.п. 997/2 одвајајући се од Посавске 
улице, пружа се у правцу сјевероистока дуж к.п. 997/1 и 
завршава се код к.п. 997/8. У цијелој дужини свог пружања 
улица Јасеновачких мученика обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
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улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 190. Симе Матавуља
 - Почиње код к.п. 311 одвајајући се од улице 
Петра Кочића, пружа се у правцу југозапада дуж к.п. 310 и 
завршава се код к.п. 854/1. У цијелој дужини свог пружања 
улица Симе Матавуља обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 191. Фрушкогорска
 - Почиње код к.п. 303 одвајајући се од улице Петра 
Кочића, пружа се у правцу југозапада дуж дијела к.п. 6433, 
при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 330, 
269, 265, 275/4, 275/5, 276/2, 276/1, 289/3 као и попречну 
улицу која обухвата дио катастарске парцеле 6433 (од к.п. 
293 југозападно у дужини од 110м), након чега се код к.п. 
295/5 повија у правцу сјеверозапада и пружа се дуж к.п. 
6431, 203, 133/9, укључујући попречне улице означене као 
к.п. 281/1, 281/5 и завршава се код к.п. 133/4. У цијелој 
дужини свог пружања Фрушкогорска улица обухвата лијеву 
и десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 1.

 192. Владике Николаја
 - Почиње код к.п. 1231/2 к.о. Бијељина 1 одвајајући 
се од улице Стефана Дечанског, пружа се у правцу југозапада 
дуж к.п. 6442 к.о. Бијељина 1, при чему обухвата попречне 
улице означене као к.п. 1193, 1201/1, 1202 к.о. Бијељина 1, те 
се код к.п. 1207 к.о. Бијељина 1 раздваја на два крака.
 Први крак пружа се у правцу југозапада дуж дијела 
катастарске парцеле 6443 к.о. Бијељина 1, при чему обухвата 
попречне улице означене као к.п. 1209, 1203/1 к.о. Бијељина 
1, те попречну улицу означену као к.п. 760 к.о. Бијељина 
Село и завршава се код к.п. 1213 к.о. Бијељина 1, укрштањем 
са Мачванском улицом.
 Други крак пружа се у правцу сјеверозапада дуж 
к.п. 750/2 к.о. Бијељина Село и обухвата подручје и попречне 
улице захваћене катастарским парцелама 749/1 и 750/1 к.о. 
Бијељина Село. 
У цијелој дужини свог пружања улица Владике Николаја 
обухвата лијеву и десну страну.

 193. 2. априла
 - Почиње код к.п. 2524 одвајајући се од Трга ђенерала 
Драже Михајловића, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 2526 
и завршава се код к.п. 2369. У цијелој дужини свог пружања 
улица 2. априла обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 2.

 194. 1. Децембра
 - Почиње код к.п. 2253 одвајајући се од улице 
Арсенија Чарнојевића, пружа се у правцу сјевероистока дуж 
к.п. 2295 и завршава се код к.п. 2271/1. У цијелој дужини 
свог пружања улица 1. децембра обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Бијељина 2.
195. Митра Трифуновића Уче
 - Почиње код к.п. 2240 одвајајући се од улице 
Арсенија Чарнојевића, пружа се у правцу сјевероистока дуж 
к.п. 2227, 2176 и завршава се код к.п. 1470. У цијелој дужини 
свог пружања улица 1. децембра обухвата лијеву и десну 

страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Бијељина 2.

 196. Бранка Ћопића
 - Почиње код к.п. 4593 одвајајући се од улице 
Филипа Вишњића и пружа се у правцу југоистока дуж к.п. 
4596, повијајући се сјевероисточно код к.п. 4869 и завршава 
се код к.п. 4860. У цијелој дужини свог пружања улица 
Бранка Ћопића обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 197. Таковска
 - Почиње код к.п. 817 одвајајући се од улице Раје 
Бањичића, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 827 и завршава 
се код к.п. 826/1. У цијелој дужини свог пружања улица 
Таковска улица обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 2.

 198. Стевана Синђелића
 Почиње код к.п. 837 одвајаући се од улице Раје 
Бањичића, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 853 и завршава 
се код к.п. 211/7. У цијелој дужини свог пружања улица 
Стевана Синђелића обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 2. 

 199. Зеке Буљубаше
 - Почиње код к.п. 854, одвајајући се од улице 
Раје Бањичића, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 860 и 
завршава се код к.п. 868. У цијелој дужини свог пружања 
улица Зеке Буљубаше обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 2.

 200. Кнез Иве од Семберије
 - Почиње код к.п. 3516 одвајајући се на раскрсници 
улица Војводе Степе, Карађорђеве и Десанке Максимовић, 
пружа се у правцу истока дуж дијела катастарске парцеле 
5188 к.о. Бијељина 2, након чега се повија и наставља 
пружање у правцу југоистока границом насељеног мјеста 
дуж к.п. 1405 к.о. Бијељина Село и завршава се код к.п. 1256. 
Улица Кнез Иве од Семберије обухвата попречне улице 
означене као к.п. 3519, 3577, 3537, 3868/3, 3981/2, 3973, 3991, 
4171, 3893/4, 3893/6, 3896/3, 3933/2, 3901/4, 4039, 3950/2, 
4001/19, 4001/20, 4001/11 к.о. Бијељина 2, те попречну 
улицу означену као к.п. 1284/1 к.о. Бијељина Село. У дијелу 
пружања, који се односи на к.п. 1405, улица Кнез Иве од 
Семберије обухвата искључиво десну страну, односно све 
катастарске парцеле које се налазе у границама насељеног 
мјеста Бијељина. У преосталом дијелу обухвата лијеву и 
десну страну. 

 201. Галац
 - Почиње код к.п. 4274 одвајајући се од улице Кнеза 
Милоша, пружа се у правцу југа дуж дијела катастарск 
парцеле 5189, при чему обухвата попречне улице означене 
као к.п. 4384, 4499, 4518/2, 4530, 4529/4, 4759/3, 4766/1, 
4767/1, 4713/1, 4772, 4708/1, 4706/4, 4792/2 и завршава се код 
к.п. 4850, укрштањем са улицама Лозничка и Краља Твртка. 
У цијелој дужини свог пружања улица Галац обухвата лијеву 
и десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
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опису улице припадају катастарској општини Бијељина 2. 

 202. Подрињска  
 - Почиње код к.п. 1853 одвајајући се од улице 
Спске добровољачке гарде, пружа се у правцу истока 
дуж к.п. 1812, те се код к.п. 1830 повија у правцу југа и 
обухвата комплетне катастарске парцеле 1829, 1844/3, те се 
завршава код к.п.1848/1 укрштањем са Бањанском улицом. 
Подрињска улица укључује  попречну улицу која се пружа 
границом насељеног мјеста и то од к.п. 1810/5 источно у 
дужини од 60м, а која обухвата искључиво лијеву (сјеврну) 
страну саобраћајнице. У преосталом дијелу Подрињска 
улица обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

 203. Јована Дучића
 - Почиње код к.п. 3544/1 одвајајући се од улице 
Кнез Иве од Семберије, пружа се у правцу сјевера дуж к.п.  
2068/6, 2068/5, 2068/4, затим сијече к.п. 2474/1 и завршава 
се на раскрсници са кружним током саобраћја код к.п. 
2475, укрштањем са улицама Српске добровољачке гарде 
и Рачанска. У цијелој дужини свог пружања улица Јована 
Дучића обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2. 

 204. Крушевачка
 - Почиње код к.п. 735/1, пружа се у правцу 
сјеверозапада обухватајући комплетне катастарске парцеле 
број: 790/5, 753/3, 482/19, 791/4, 882/6, 882/9, 883/3, 869/4, 
866/1, 865/2, 864/3, 862/3, 863/12, 860/5, 860/7, 860/9, 859/8, 
859/10, 858/3, 857/16, 856/10, 180/5, 180/9, 180/10, 965/3, 
966/3, 179/7, 179/9, 179/11 и завршава се код катастарске 
парцеле број 179/8 укрштањем са улицом Душана Радовића. 
Крушевачкој улици припадају попречне улице означене 
као к.п. 856/11, 182/11, као и попречна улица која сијече 
катастарске парцеле 846/14 и 846/9. У цијелој дужини 
свог пружања обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене о овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 205. Кумановска
 - Почиње код к.п. 1016/10 одвајајући се од улице 
Душана Радовића, пружа се у правцу југа дуж к.п. 1016/14, 
1017/8, 1019/16, 1019/40, 1019/44, 1019/49, 1019/37, затим 
захвата дио к.п. 1019/6, те наставља јужно дуж к.п. 1023/16, 
1023/17 и завршава се код к.п. 1023/20. У цијелој дужини 
свог пружања Кумановска улица обухвата лијеву и десну 
страну, док све катастарске парцеле наведене у овом опису 
улице припадају катастарској општини Бијељина 1. 

 206. Војвођанска
 - Почиње код к.п. 1023/12 одвајајући се Кумановске 
улице, пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 1023/1, 1023/2, 
1016/69, 1019/5, 1019/61, 1019/65, 1019/52, 1019/1, након 
чега захвата дио катастарске парцеле 1017/8, па наставља 
сјеверно сијекући к.п. 1016/11, 1016/12 и завршава се код 
к.п. 1016/13. У цијелој дужини свог пружања Војвођанска  
улица обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 207. Брчанска 
 - Почиње код к.п. 1005/2, пружа се у правцу 
сјевероистока правећи правоугаоник обухватајући 
комплетну катастарску парцелу 1005/30 и завршава се 
поново на почетној позицији код катастарске парцеле 
1005/2. У цијелој дужини свог пружања Брчанска улица 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 208. Посавска
 - Почиње код к.п. 997/2 одвајајући се од улице 
Јасеновачких мученика, пружа се у правцу југоистока дуж 
дијела катастарске парцеле 6440 и то од почетка улице 
(к.п. 997/2) у дужини од 190м до к.п. 1005/4, гдје се улица 
и завршава. Посавској улици припада попречна улица 
означена као к.п. 1000/19, у цијелој дужини свог пружања 
Посавска улица обухвата лијеву и десну страну, док све 
катастарске парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1

 209. Вука Караџића
 - Састоји се из два одвојена дијела
 - Први дио почиње одвајајући се од Трга краља Петра 
I Карађорђевића, пружа се у правцу југоистока сијекући 
катастарској парцелу 3246/1 и завршава се укрштањем са 
улицом Николе Тесле.
 - Други дио почиње одвајајући се од улице Николе 
Тесле (налази се јужно од првог дијела), пружа се у правцу 
сјевероистока паралелно са првим дијелом улице Вука 
Караџића, сијекући катастарску парцелу 3246/1 и завршава 
се укрштањем са Тргом краља Петра I Карађорђевића.
У цијелој дужини свог пружања улица Вука Караџића 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

 210. 24. септембра
 - Почиње код к.п. 4232/1 одвајајући се од улице 
Галац, пружа се у правцу сјевроистока дуж к.п. 4461, те се 
код к.п. 4432 повија у правцу југоистока и и завршава се код 
к.п. 4462, укрштањем са Хајдук Станковом улицом. Улици 
24. септембра припада и попречна улица означена као к.п. 
4430, у цијелој дужини свог пружања обухвата лијеву и 
десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 2.

 211. Теодора Софренића
 - Почиње код к.п. 4472 одвајајући се од Пантелинске 
улице, пружа се у правцу сјеверозапада дуж к.п. 4471 и 
завршава се код к.п. 4461. У цијелој дужини свог пружања 
улица Теодора Софренића обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 212. Душана Радовића - прва
 - Почиње код к.п. 186/6 одвајајући се од улице 
Душана Радовића - седме, пружа се у правцу сјеверозапада 
дуж дијела катастарских парцела 186/1, 143/1 и завршав се 
код к.п. 143/188 укрштањем са улицом Душана Радовића. 
У цијелој дужини свог пружања улица Душана Радовића 
- прва обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
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општини Бијељина 1.

 213. Душана Радовића - друга
 - Почиње код к.п. 143/280 одвајајући се на 
раскрсници улица Душана Радовића - седме и Душана 
Радовића - осме, пружа се у правцу сјеверозапада дуж 
дијела катастарске парцеле 143/1 и завршава се код к.п. 
144/1 укрштањем са улицом Душана Радовића. У цијелој 
дужини свог пружања улица Душана Радовића - друга 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 214. Душана Радовића - трећа
 - Почиње код к.п. 143/278 одвајајући се од улице 
Душана Радовића - осме, пружа се у правцу сјеверозапада 
дуж дијела катастарске парцеле 143/1 и завршава се 
код к.п. 143/127. У цијелој дужини свог пружања улица 
Душана Радовића - трећа обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 215. Душана Радовића - четврта
 - Почиње код к.п. 143/276 одвајајући се од улице 
Душана Радовића - осме, пружа се у правцу сјеверозапада 
дуж дијела катастарске парцеле 143/1 и завршава се 
код к.п. 143/299. У цијелој дужини свог пружања улица 
Душана Радовића - четврта обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 216. Душана Радовића - пета
 - Почиње код к.п. 143/274 одвајајућисе од улице 
Душана Радовића - осме, пружа се у правцу сјеверозапада 
дуж дијела катастарске парцеле 141/1 и завршава се 
код к.п. 143/40. У цијелој дужини свог пружања улица 
Душана Радовића - пета обухвата лијеву и десну страну, 
док све катастарске парцеле наведене у овом опису улице 
припадају катастарској општини Бијељина 1.

 217. Душана Радовића - седма
 - Почиње код к.п. 190/2, пружа се у правцу сјевер-
сјевероисток, дуж дијела катастарских парцела 186/1, 
143/1, те комплетну катастарску парцелу 190/1, улица има 
два завршетка и завршава се код к.п. 143/280 и код к.п. 
186/13 укрштањем са улицом Душана Радовића - осмом. 
У цијелој дужини свог пружања улица Душана Радовића 
- осма обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају 
катастарској општини Бијељина 1.

 218. Душана Радовића осма
 - Почиње код к.п. 143/279 одвајајући се на 
раскрсници улица Душана Радовића - друге и Душана 
Радовића - седме, пружа се у правцу сјевероистока дуж 
дијела катастаске парцеле 143/1, при чему обухвата двије 
попречне улице које су паралелне једна са другом, пружају 
се у правцу југоистока и налазе се десно (западно) од главног 
правца саобраћајнице. Улица Душана Радовића - осма 
завршава се код к.п. 141, у цијелој дужини свог пружања 
обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске парцеле 
наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 1.

 219. Пучилска поља
 - Почиње код катастарске парцеле 1044/1 и пружа 
се границом насељеног мјеста у правцу југа у дужини од 
710м до к.п. 1001, гдје се и завршава. Улица Пучилска поља 
обухвата и попречне улице означене као к.п. 1393/2 1391 
и 1002/2. У цијелој дужини свог пружања главни правац 
улице Пучилска поља обухвата искључиво десну (западну) 
страну саобраћајнице, односно све катастарске парцеле које 
се налазе у границама насељеног мјеста Бијељина.

 220. Центар
 - Почиње од к.п. 1001 и пружа се у правцу југа 
границом насељеног мјеста у дужини од 385м до краја к.п. 
966, гдје се и завршава, ова улица обухвата и попречну улицу 
означену као к.п. 1390, као и попречну улицу која пресијеца 
катастарску парцелу бр. 970. У цијелој дужини свог пружања 
главни правац улице Центар обухвата искључиво десну 
(западну) страну саобраћајнице односно све катастарске 
парцеле које се налазе у границама насељеног мјеста 
Бијељина.

 221. Индустријска зона 2
 - Почиње одвајајући се од улице Стефана Дечанског 
код к.п. 721/88 и пружа се у правцу сјевера дуж к.п. 721/15, 
након чега обухвата подручја и попречне улице захваћена 
катастарским парцелама 721/37 и 721/83. Улица Индустријска 
зона 2 завршава се укрштањем са Магистралним путем М18, 
на граници насељеног мјеста код к.п. 4265/10 к.о. Велика 
Обарска. У цијелој дужини свог пружања улица Индустријска 
зона 2 обухвата лијеву и десну страну. 

 222. Индустријска зона 3
 - Обухвата све катастарске парцеле у оквиру 
Регулационог плана Индустријска зона 3.

 223. Петроградска улица - блок 1
 - Почиње код к.п. 528 одвајајући се од Рачанске 
улице, пружа се у правцу истока дуж к.п. 525/2, 525/23, 
при чему обухвата попречне улице означене као к.п. 524/24 
(један дио), 525/14 и завршава се код к.п. 1627/15 одакле 
се наставља Петроградска улица. У цијелој дужини свог 
пружања  Петроградска улица - блок 1 обухвата лијеву и 
десну страну, док све катастарске парцеле наведене у овом 
опису улице припадају катастарској општини Бијељина 2.

 224. Петроградска улица блок 2
 - Почиње код к.п. 503 одвајајућши се од 
Петроградске улице, пружа се у правцу сјевер-сјевероисток 
дуж дијела к.п. 502/1, након чега наставља дуж к.п. 501/13, 
501/23, 492/6,  при чему обухвата попречну улицу означену 
катастарским парцелама 501/2, 501/15 и завршава се код к.п. 
492/6.  У цијелој дужини свог пружања  Петроградска улица 
- блок 2 обухвата лијеву и десну страну, док све катастарске 
парцеле наведене у овом опису улице припадају катастарској 
општини Бијељина 2.

Члан 6.
 Насељена мјеста из члана 2. која нису обухваћена 
чланом  5. ове одлуке, због њихове величине, броја 
домаћинстава, као и густине насељености, немају одређене 
називе улица, док су адресе регулисане само нумерисањем 
зграда бројевима.
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Члан 7.
 (1) Назив улице или трга или дијела насељеног 
мјеста, као и промјену постојећег назива улице, трга или 
дијела насељеног мјеста, утврђује се Одлуком Скупштине 
Града.
 (2) Ради припреме приједлога за утврђивање назива 
дијела насељеног мјеста, улица или тргова, као и приједлога 
измјене назива истих, Градоначелник рјешењем именује 
Комисију за утврђивање назива улица и тргова. 
 (3) Припрему приједлога одлуке из става 1) овог 
члана врши Одјељење за стамбено - комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина, а 
на основу Приједлога Комисије из тачке 2. овог члана.

Члан 8.
 (1) Комисија из члана 7. става 2) ове Одлуке подноси 
приједлог за утврђивање или промјену назива улице по 
поднесеној иницијативи.
 (2) Иницијативу за давање новог или промјену 
постојећег назива, улице, трга или дијела насељеног мјеста 
односно иницијативу за укидање назива улице, трга или 
дијела насељеног мјеста, могу покренути заинтересовани 
грађани, органи, организације и институције. 
 (3) Иницијатива се покреће писменим путем уз 
образложење приједлога, Комисији из члана 7. става 2) ове 
Одлуке.

Члан 9.
 (1) Када се према спроведбеном документу 
просторног уређења планира изградња новог насељеног 
мјеста, дијела насељеног мјеста, улице или трга, орган 
Градске управе надлежан за послове просторног планирања, 
дужан је да у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
одлуке о усвајању спроведбеног документа просторног 
уређења, о томе обавијести орган Градске управе, надлежан 
за комуналне послове.
 (2) Одјељење за стамбено - комуналне послове 
Градске управе Града Бијељина, упоредо са изградњом 
насељеног мјеста (односно дијелом насељеног мјеста), 
реконструкцијом постојећих насељених мјеста, обезбјеђује 
извршење послова у вези са одређивањем назива улица, 
тргова и дијелова насељених мјеста и означавању зграда 
бројевима.

Члан 10.  
 Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту 
животне средине, дужно је да  означи назив улице и трга 
у року од 30 дана од дана објављивања Одлуке Скупштине 
Града о утврђивању, односно измјени назива улице или трга 
у Службеном гласнику Града Бијељина.

Члан 11.
 (1) Назив улице обиљежава се таблама које се 
постављају на зидове зграда на почетку и на крају улице и 
на свакој раскрсници улице.
 (2) Ако на почетку, на крају или на раскрсници 
улице нема зграде, или ако је зграда толико удаљена од 
саобраћајнице да табла постављена на њу не би била 
уочљива, табла са називом улице поставља се на метални 
поцинчани стуб.

Члан 12.
 (1) Назив трга обиљежава се таблама које се 

постављају на улазу на трг из сваке улице.
 (2) Ако на улазу на трг нема погодног објекта на 
који би се табла поставила, постављање табле са називом 
трга се врши на метални поцинчани стуб.

Члан 13.
 Табле којима се обиљежавају називи улица и тргова, 
постављају се на уочљивим мјестима на висини која не може 
бити нижа од 2,5 метара.

Члан 14.
 (1) Табле за натписом назива улица израдиће се на 
плавој подлози, димензија 500mm x 300mm, а сам натпис 
биће исписан бијелом бојом.
 (2) Табле са натписом улица и бројева се израђују 
од нерђајућег поцинчаног лима, пластифицираног 
висококвалитетном фолијом плаве боје отпорне на UV 
зрачење и све временске услове.
 (3) Текст назива улице, трга или дијела насељеног 
мјеста исписује се онако како је то наведено у акту којим је 
назив одређен. Исписивање се врши бијелом бојом великим 
штампаним словима ћириличним писмом.
 (4) Испод назива улице, односно трга може се 
поставити и кратак опис значења назива улице или трга.

Члан 15.
 (1) Кућни број утврђује се за све стамбене и 
пословне зграде, грађевинске парцеле, као и привремене 
објекте изграђене или постављене у складу са прописима о 
планирању и градњи. 
 (2) За зграде које служе у пољопривредне сврхе 
(амбари, силоси, штале и сл.) не утврђује се кућни број, 
осим ако у њима постоји стан намијењен за стално или 
привремено становање.

Члан 16.
 (1) Утврђивање и означавање кућних бројева врши 
се посебно за свако насељено мјесто на територији Града 
Бијељине.
 (2) Утврђивање и означавање кућних бројева врши 
се посебно за сваку улицу у насељеном мјесту, при чему 
зграде, односно грађевинске парцеле са лијеве стране улице, 
одакле почиње утврђивање добијају непарне кућне бројеве, 
почев од броја 1, а зграде односно грађевинске парцеле са 
десне стране улице, добијају парне бројеве, почев од броја 2.
 (3) Ако зграда има више улаза, сваки улаз има 
посебан кућни број.
 (4) Ако би означавање улаза у зграду кућним 
бројевима изазвало потребу промјене кућних бројева на 
сусједним зградама, сви улази у згради означиће се истим 
кућним бројем, којем ће се додати посебна словна ознака на 
сваки улаз. 
 (5) Словна ознака уз број зграде чнни саставни дио 
кућног броја.
 (6) У насељеним мјестима у којима улице и тргови 
имају утврђене називе, обиљежавање зграда бројевима, 
врши се засебно за сваку улицу и трг.
 (7) У улицама у којима се све зграде налазе са 
једне стране улице, као и на трговима, означавање зграда 
бројевима врши се у непрекидном низу почевши од броја 1.
 (8) У насељеним мјестима у којима нису одређени 
називи улица, обиљежавање зграда бројевима врши се у 
непрекидном низу почевши од броја 1 и то оним редом који 
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на најпогоднији и најкраћи начин повезује зграде.
 (9) Власник, односно инвеститор нове зграде дужан 
је да у року 30 дана прије подношења захтјева за одобрење 
употребе зграде или почетка коришћења зграде, поднесе 
захтјев за означавање зграде кућним бројем.
 (10) Код неизграђених парцела које се налазе 
на потезима и подручјима предвиђеним за изградњу 
вишепородичних стамбено - пословних објеката, пословних 
објеката, као и индувидуалних стамбених објеката, 
нумерација ће се вршити по редослиједу као да су на овим 
парцелама изграђени објекти, односно за будуће објекте 
резервисаће се одговарајући број.

Члан 17.
 (1) Табле са бројевима израдиће се на плавој 
подлози, димензија 200mm x 150mm, а сам број биће 
исписан бијелом бојом.
 (2) Словни додатак за кућни број израдиће се на 
плавој подлози, димензија 90mm x 90mm, а само слово биће 
исписано бијелом бојом.
 (3) Табла са кућним бројем и додатком обавезно се 
поставља на уочљиво мјесто изнад или са десне стране улаза 
у зграду или, ако је то погодније, на уличну страну зграде 
(фасаде).

Члан 18.
 (1) Набавку и постављање табли са називима улица, 
тргова и дијелова насељених мјеста врши Одјељење за 
стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине.
 (2) Набавку табли са бројевима зграда врши 
власник, односно корисник зграде, организација која 
управља зградом.
 (3) Уколико таблу са кућним бројем набавља 
Одјељење за стамбено - комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина, учешће 
власника објекта у трошковима израде табле износи 50%.

Члан 19.
 (1) Подаци о насељеним мјестима, улицама, 
трговима  и зградама, воде се у Адресном регистру који се 
налази у надлежности Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове Републике Српске.
 (2) Регистар из претходног става ажурира и користи 
Одјељење за стамбено - комуналне послове и заштиту 
животне средине Градске управе Града Бијељина.
 

Члан 20.
  Извод из евиденције (регистра), односно Увјерење 
о кућном броју издаје Одјељење за стамбено - комуналне 
послове и заштиту животне средине Градске управе Града 
Бијељина, на захтјев власника објекта.

Члан 21. 
 Одређивање новог кућног броја надлежни орган 
управе за комуналне послове одређује својим актом 
(Рјешењем), на захтјев заинтересованог лица
.

Члан 22.
 Крајњи рок за рјешавање по захтјеву подносиоца из 
чланова 21. ове Одлуке је 8 дана од дана подношења захтјева.

Члан 23.
 За исправке грешака у Адресном регистру односно 

за усаглашавање стања на терену са истим, службено 
лице може по службеној дужности донијети Рјешење о 
утврђивању исправног кућног броја, односно назива улице.

Члан 24.
 Трошкове поступка и израде табли са бројевима 
приликом ситуација из члана 23. у потпуности сноси 
надлежни орган управе.

III - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.
 (1) Новчаном казном  у износу од 800 КМ до 1600 
КМ казниће се за прекршај правно лице:
 1. ако неовлашћено одређује називе улица и тргова
 2. ако неовлашћено скида таблу са натписом улица 
и бројева
 3. ако не постави таблу са кућним бројем, а објекат 
се налази у редовној употреби.
 (2) За прекршај из става 1) овог члана казниће се 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 200 
КМ до 400 КМ.
 (3) За прекршај из става 2) овог члана казниће се 
предузетник или физичко лице новчаном казном од 400 КМ 
до 800 КМ.

IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
 Обавезује се Одјељење за стамбено - комуналне 
послове и заштиту животне средине Градске управе Града 
Бијељина да табле са називима улица постави у року од 
90 дана, а сви субјекти табле са бројевима на пословним и 
стамбеним објектима у року од 6 мјесеци од дана ступања 
на снагу ове Одлуке.

Члан 27.
 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 
Одјељење комуналне полиције Градске управе Града 
Бијељина.

Члан 28.
 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 
Одлука о називима тргова и улица у Граду Бијељина и 
насељеним мјестима Јања и Дворови (“Службени гласник 
Града Бијељина број: 5/15, 19,15, 22/15, 7/16, 12/18).

Члан 29.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 01-022-7/21
Бијељина,
Датум, 3. март 2021. год.

 На основу  члана 39. став 2. тачка 10. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 8. став 4. Закона о порезу 
на непокретности („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 91/15) и члана 39. став (2) тачка 11) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17), 
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Скупштина Града Бијељина на својој 2. сједници одржаној 
дана 3. марта 2021. године, донијела је

O Д Л У К У
О ВИСИНИ ПОРЕСКЕ СТОПЕ ПОРЕЗА НА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.
 Утврђује се висина пореске стопе у висини од 
0,20% за 2021. годину за опорезивање непокретности на 
подручју Града Бијељина, у складу са Законом о порезу на 
непокретности („Службени гласник Републике Српске”, 
број: 91/15). 

Члан 2.
 Изузетно од члана 1. ове  Одлуке, пореска стопа за 
непокретности у којима се непосредно обавља производна 
дјелатност износи 0,10%.

 Под непокретностима из става 1. овог члана 
подразумијевају се објекти за производњу и објекти 
за складиштење сировина, полупроизвода и готових 
производа, уколико чине заокружену производну 
цјелину.

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“, а 
примјењиваће се од 01.01.2021. до 31.12.2021. године.

Број: 01-022-8/21
Бијељина,
Датум, 3. март  2021. год.

 На основу  члана 39. став 2. тачка 2. и 10. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16, 36/19), члана 4. став 3. Закона о порезу 
на непокретности („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 91/15) и члана 39. став (2) тачка 2) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на својој 2. сједници одржаној 
дана 3. марта 2021. године, донијела је

O Д Л У К У
О ВИСИНИ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО 
ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА НА 

ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

Члан 1.
 Висина вриједности непокретности на територији 
Града Бијељина, утврђује се по стамбено-пословним 
зонама које су дефинисане Одлуком о уређењу простора 
и грађевинском земљишту, („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 17/18 и 19/19).

Члан 2.
 Висина вриједности непокретности које се налазе  
на територији  Града Бијељина, а нису у зонама  које су 
дефинисане Одлуком о уређењу простора и грађевинском 
земљишту, („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
17/18, 19/19), утврђује се као вриједност непокретности на 

подручју осталог грађевинског земљишта.

Члан 3.
 У оквиру подручја осталог грађевинског земљишта 
утврђују се три  ванстамбено  - пословне подзоне, која 
обухватају катастарске општине сеоских мјесних заједница  
а  како слиједи:   

 1. Ванстамбено-пословна подзона  1. - обухвата: 
 Подручје цијеле катастарске општине (у даљем 
тексту к.о.) Амајлије, подручје цијеле к.о. Балатун, подручје  
цијеле  к.о. Батковић, подручје цијеле к.о. Бродац Горњи, 
подручје цијеле  к.о. Бродац Доњи, дио  подручја к.о. Велика 
Обарска који је општинском Одлуком о уређењу простора и 
грађевинском земљишту дефинисан као остало грађевинско 
земљиште, подручје цијеле к.о. Велино Село,  подручје 
цијеле к.о. Даздарево, дио подручја к.о. Дворови који је 
општинском Одлуком о уређењу простора и грађевинском 
земљишту дефинисан као остало грађевинско земљиште 
, дио подручја к.о. Јања 1. који је општинском Одлуком о 
уређењу простора и грађевинском земљишту дефинисан као 
остало грађевинско земљиште, дио подручја к.о. Јања 2. који 
је општинском Одлуком о уређењу простора и грађевинском 
земљишту дефинисан као остало грађевинско земљиште, 
подручје цијеле к.о. Јања 3., подручје цијеле к.о. Којчиновац- 
Чардачине, подручје цијеле к.о. Љесковац, подручје цијеле 
к.о. Међаши,  подручје цијеле к.о. Остојићево, дио подручја 
к.о. Патковача који је општинском Одлуком о уређењу 
простора и грађевинском земљишту дефинисан као остало 
грађевинско земљиште, дио подручја к.о. Попови који је 
општинском  Одлуком о уређењу простора и грађевинском 
земљишту дефинисан као остало грађевинско земљиште, 
подручје цијеле к.о. Тријешница, подручје цијеле к.о. 
Трњаци, подручје цијеле к.о. Црњалово Горње, подручје 
цијеле к.о. Црњалово Доње.

 2. Ванстамбено-пословна подзона  2. – обухвата:
 Подручје цијеле к.о. Батар - Јоховац, подручје цијеле 
к.о. Буковица Доња, подручје цијеле к.о. Вршани, подручје 
цијеле к.о.  Главичице, подручје цијеле к.о. Глоговац, 
подручје цијеле к.о. Јоховац, дио подручја к.о. Љељенча који 
је општинском Одлуком о уређењу простора и грађевинском 
земљишту дефинисан као остало грађевинско земљиште , 
подручје цијеле к.о.  Магнојевић Доњи, подручје цијеле к.о. 
Модран, подручје цијеле к.о. Обријеж, дио подручја  к.о.  
Пучиле који је општинском Одлуком о уређењу простора и 
грађевинском земљишту дефинисан као остало грађевинско 
земљиште, подручје к.о. Рухотина, подручје к.о. Сухо Поље, 
подручје к.о. Хасе - Бријесница. 

 3. Ванстамбено-пословна подзона  3. – обухвата:
 Подручје цијеле к.о. Бањица, подручје цијеле к.о. 
Бјелошевац,  подручје цијеле к.о. Буковица Горња, подручје 
цијеле к.о. Главичорак, подручје цијеле к.о. Драгаљевац 
Горњи, подручје цијеле к.о. Драгаљевац Доњи, подручје 
цијеле к.о. Драгаљевац Средњи, подручје цијеле к.о. Загони,  
подручје цијеле к.о. Кацевац, подручје цијеле к.о. Магнојевић 
Горњи, подручје цијеле к.о. Пиперци, подручје цијеле к.о. 
Чађавица Горња, дио подручја к.о. Чађавица Доња који је 
општинском  Одлуком о уређењу простора и грађевинском 
земљишту дефинисан као остало грађевинско земљиште , 
подручје цијеле к.о. Чађавица Средња, подручје цијеле к.о.  
Ченгић.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.



Службени гласник Града БијељинаБрој 5 - Страна 58 05. март 2021.

Члан 4.
 Висина вриједности  непокретности се утврђује на 
дан 31.12.2020. године.

Члан 5.
 Утврђује се вриједност непокретности у 
дефинисаном подручју Стамбено-пословна екстра зона а 
како слиједи:
 - а) вриједност грађевинског земљишта ......................
..................................................................................... 264,90 КМ/м2
 - б) вриједност пољопривредног земљишта ...............
....................................................................................... 86,10 КМ/м2
 - в) вриједност шумског земљишта ......86,10 КМ/м2
 - г) вриједност индустријског  земљишта ....................
..................................................................................... 132,40 КМ/м2
 - д) вриједност осталог земљишта ........ 66,20 КМ/м2
 - ђ) вриједност грађевинског објекта- СТАН ............
................................................................................... 1241,60 КМ/м2 
 - е)  вриједност грађевинског објекта- КУЋА ............
..................................................................................... 896,70 КМ/м2 
 - ж) вриједност грађевинског објекта- ПОСЛОВНИ 
ОБЈЕКТИ ................................................................ 2207,30 КМ/м2 
 - з) вриједност грађевинског објекта- 
ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ ............................... 496,70 КМ/м2
 - и) вриједност грађевинског објекта- ОСТАЛИ 
ОБЈЕКТИ ................................................................ 1241,60 КМ/м2 

Члан 6.
 Утврђује се вриједност непокретности у 
дефинисаном подручју Стамбено-пословна зона 1, а како 
слиједи:
 - а) вриједност грађевинског земљишта ......................
...................................................................................    165,60 КМ/м2
 - б) вриједност пољопривредног земљишта ...............
.....................................................................................    53,80 КМ/м2
 - в) вриједност шумског земљишта ..... 53,80 КМ/м2
  - г) вриједност индустријског  земљишта ..................
....................................................................................     82,80 КМ/м2
 - д) вриједност осталог земљишта ........  41,40 КМ/м2
 - ђ) вриједност грађевинског објекта- СТАН..............
.................................................................................. 1.191,90 КМ/м2 
 - е)  вриједност грађевинског објекта- КУЋА ............
..................................................................................... 860,80 КМ/м2 
 - ж) вриједност грађевинског објекта- ПОСЛОВНИ 
ОБЈЕКТИ ............................................................... 2.119,00 КМ/м2 
 - з) вриједност грађевинског објекта- 
ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ ............................... 476,80 КМ/м2 
 - и) вриједност грађевинског објекта- ОСТАЛИ 
ОБЈЕКТИ ............................................................... 1.191,90 КМ/м2 

Члан 7.
 Утврђује се вриједност непокретности у 
дефинисаном подручју Стамбено-пословна зона 2, а како 
слиједи:
 - а) вриједност грађевинског земљишта ......................
......................................................................................  88,30 КМ/м2
 - б) вриједност пољопривредног земљишта ...............
......................................................................................  28,70 КМ/м2
 - в) вриједност шумског земљишта .....   28,70 КМ/м2
 - г) вриједност индустријског  земљишта ....................
......................................................................................  44,70 КМ/м2
 - д) вриједност осталог земљишта ........  21,80 КМ/м2
 - ђ) вриједност грађевинског објекта- СТАН.............

...................................................................................1.142,30 КМ/м2 
 - е)  вриједност грађевинског објекта- КУЋА.............
..............................  825,00 КМ/м2 
 - ж) вриједност грађевинског објекта- ПОСЛОВНИ 
ОБЈЕКТИ ............................................................... 2.030,70 КМ/м2 
 - з) вриједност грађевинског објекта- 
ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ ..............................  456,90 КМ/м2 
 - и) вриједност грађевинског објекта- ОСТАЛИ 
ОБЈЕКТИ .............................................................. 1.142,30 КМ/м2 

Члан 8.
 Утврђује се вриједност непокретности у 
дефинисаном подручју Стамбено-пословна зона 3, а како 
слиједи:
 - а) вриједност грађевинског земљишта ......................
....................................................................................     49,70 КМ/м2
 - б) вриједност пољопривредног земљишта ...............
.....................................................................................    16,10 КМ/м2
 - в) вриједност шумског земљишта ....    16,10 КМ/м2
 - г) вриједност индустријског  земљишта ...................
.....................................................................................    24,90 КМ/м2
  - д) вриједност осталог земљишта .......   12,40 КМ/м2
 - ђ) вриједност грађевинског објекта- СТАН.............
.................................................................................  1.092,60 КМ/м2 
 - е)  вриједност грађевинског објекта- КУЋА.............
...................................................................................   789,10 КМ/м2 
 - ж) вриједност грађевинског објекта- ПОСЛОВНИ 
ОБЈЕКТИ ..............................................................  1.942,40 КМ/м2 
 - з) вриједност грађевинског објекта- 
ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ ..............................  437,00 КМ/м2 
 - и) вриједност грађевинског објекта- ОСТАЛИ 
ОБЈЕКТИ ............................................................... 1.092,60 КМ/м2 

Члан 9.
 Утврђује се вриједност непокретности у 
дефинисаном подручју Стамбено-пословна зона 4. а како 
слиједи:

 - а) вриједност грађевинског земљишта ......................
......................................................................................  30,90 КМ/м2
 - б) вриједност пољопривредног земљишта ...............
....................................................................................... 11,10 КМ/м2
 - в) вриједност шумског земљишта ......  11,10 КМ/м2
 - г) вриједност индустријског  земљишта ...................
......................................................................................   15,40 КМ/м2
 - д) вриједност осталог земљишта ..........  7,70 КМ/м2
 - ђ) вриједност грађевинског објекта- СТАН..............
..................................................................................     993,30 КМ/м2 
 - е)  вриједност грађевинског објекта- КУЋА.............
..................................................................................    717,40 КМ/м2 
 - ж) вриједност грађевинског објекта- ПОСЛОВНИ 
ОБЈЕКТИ ..............................................................  1.765,80 КМ/м2 
 - з) вриједност грађевинског објекта- 
ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ ............................... 397,30 КМ/м2 
 - и) вриједност грађевинског објекта- ОСТАЛИ 
ОБЈЕКТИ .................................................................. 993,30 КМ/м2 

Члан 10.
 Утврђује се вриједност непокретности у 
дефинисаном подручју Стамбено-пословна зона 5, а како 
слиједи:
 - а) вриједност грађевинског земљишта ......................
......................................................................................  22,10 КМ/м2
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 - б) вриједност пољопривредног земљишта ...............
.........................................................................................  5,50 КМ/м2
 - в) вриједност шумског земљишта ........  5,50 КМ/м2
 - г) вриједност индустријског  земљишта ....................
......................................................................................  11,10 КМ/м2
 - д) вриједност осталог земљишта ........ .5,50 КМ/м2
 - ђ) вриједност грађевинског објекта- СТАН..............
....................................................................................  993,30 КМ/м2 
 - е)  вриједност грађевинског објекта- КУЋА.............
....................................................................................  717,38 КМ/м2 
 - ж) вриједност грађевинског објекта- ПОСЛОВНИ 
ОБЈЕКТИ..............  1.765,80 КМ/м2 
 - з) вриједност грађевинског објекта- 
ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ .............................   397,30 КМ/м2 
 - и) вриједност грађевинског објекта- ОСТАЛИ ОБ
ЈЕКТИ......................................................................   993,30 КМ/м2 

Члан 11.
 Утврђује се вриједност непокретности у 
дефинисаном подручју Стамбено-пословна зона 6, а како 
слиједи:
 - а) вриједност грађевинског земљишта ......................
......................................................................................   11,00 КМ/м2
 - б) вриједност пољопривредног земљишта ...............
.........................................................................................  2,80 КМ/м2
 - в) вриједност шумског земљишта ..............................
.........................................................................................  2,80 КМ/м2
 - г) вриједност индустријског  земљишта ...................
.........................................................................................  5,50 КМ/м2
 - д) вриједност осталог земљишта ................................
.........................................................................................  2,80 КМ/м2
 - ђ) вриједност грађевинског објекта- СТАН ............
....................................................................................  894,00 КМ/м2 
 - е)  вриједност грађевинског објекта- КУЋА.............
....................................................................................  645,60 КМ/м2 
 - ж) вриједност грађевинског објекта- ПОСЛОВНИ 
ОБЈЕКТИ...............................................................  1.589,20 КМ/м2 
 - з) вриједност грађевинског објекта- 
ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ.......    357,60 КМ/м2 
 - и) вриједност грађевинског објекта- ОСТАЛИ 
ОБЈЕКТИ ................................................................   894,00 КМ/м2 

Члан 12.
 Утврђује се вриједност непокретности у 
дефинисаном подручју осталог грађевинског земљишта, а  
како слиједи:
 - а) вриједност грађевинског земљишта ......................
.....................................................................................  11,10 КМ/м2
 - б) вриједност пољопривредног земљишта ...............
........................................................................................   2,80 КМ/м2
 - в) вриједност шумског земљишта ...............................
........................................................................................   2,80 КМ/м2
 - г) вриједност индустријског  земљишта ...................
........................................................................................   5,50 КМ/м2
 - д) вриједност осталог земљишта ................................
............................................................................   2,80 КМ/м2
 - ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН ..............
...................................................................................   844,30 КМ/м2 
 - е)  вриједност грађевинског објекта-КУЋА .............
................................   609,80 КМ/м2 
 - ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ 
ОБЈЕКТИ ..............................................................  1.500,90 КМ/м2 
 - з) вриједност грађевинског објекта-

ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ .............................   337,70 КМ/м2 
 - и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ 
ОБЈЕКТИ ................................................................   844,30 КМ/м2 

Члан 13.
 Утврђује се вриједност непокретности у 
дефинисаном подручју ванстамбено-пословна подзона 1, 
као дијела подручја осталог грађевинског земљишта а како 
слиједи:
 - а) вриједност грађевинског земљишта ......................
....................................................................................... 10,15 КМ/м2
 - б) вриједност пољопривредног земљишта ...............
........................................................................................   1,60 КМ/м2
 - в) вриједност шумског земљишта ...............................
........................................................................................   1,60 КМ/м2
 - г) вриједност индустријског  земљишта ...................
........................................................................................   5,05 КМ/м2
 - д) вриједност осталог земљишта ................................
........................................................................................   2,55 КМ/м2
 - ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН ..............
....................................................................................   729,00 КМ/м2 
 - е)  вриједност грађевинског објекта-КУЋА .............
....................................................................................   526,50 КМ/м2 
 - ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ 
ОБЈЕКТИ .............................................................   1.296,00 КМ/м2 
 - з) вриједност грађевинског објекта-
ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ .............................   291,60 КМ/м2 
 - и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ 
ОБЈЕКТИ ................................................................   729,00 КМ/м2 

Члан 14.
 Утврђује се вриједност непокретности у 
дефинисаном подручју ванстамбено-пословна подзона  2, 
као дијела подручја осталог грађевинског земљишта а како 
слиједи:
 - а) вриједност грађевинског земљишта ......................
......................................................................................   10,15 КМ/м2
 - б) вриједност пољопривредног земљишта ...............
.........................................................................................  1,10 КМ/м2
 - в) вриједност шумског земљишта ..............................
.........................................................................................  1,10 КМ/м2
 - г) вриједност индустријског  земљишта ...................
........................................................................................   5,05 КМ/м2
 - д) вриједност осталог земљишта ................................
......................................................................................... 2,55 КМ/м2
 - ђ) вриједност грађевинског објекта- СТАН.............
....................................................................................  683,45 КМ/м2 
 - е)  вриједност грађевинског објекта- КУЋА ............
....................................................................................  493,60 КМ/м2 
 - ж) вриједност грађевинског објекта- ПОСЛОВНИ 
ОБЈЕКТИ ..............................................................  1.215,00 КМ/м2 
 - з) вриједност грађевинског објекта- 
ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ ..............................  273,40 КМ/м2 
 - и) вриједност грађевинског објекта- ОСТАЛИ 
ОБЈЕКТИ .................................................................  683,45 КМ/м2

Члан 15.
 Утврђује се вриједност непокретности у 
дефинисаном подручју ванстамбено-пословна подзона  3, 
као дијела подручја осталог грађевинског земљишта  а како 
слиједи:
 - а) вриједност грађевинског земљишта ......................
.........................................................................................  8,10 КМ/м2
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 - б) вриједност пољопривредног земљишта ..............
......................................................................................  0,70 КМ/м2
 - в) вриједност шумског земљишта .............................
......................................................................................  0,70 КМ/м2
 - г) вриједност индустријског  земљишта ..................
......................................................................................  4,05 КМ/м2
 - д) вриједност осталог земљишта ...............................
....................................................................................... 2,00 КМ/м2
 - ђ) вриједност грађевинског објекта- СТАН............
.................................   637,90 КМ/м2 
 - е)  вриједност грађевинског објекта- КУЋА...........
.................................   460,70 КМ/м2 
 - ж) вриједност грађевинског објекта- ПОСЛОВНИ 
ОБЈЕКТИ ...... ...................................................... 1.134,00 КМ/м2 
 - з) вриједност грађевинског објекта- 
ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ .............................   255,15КМ/м2 
 - и) вриједност грађевинског објекта- ОСТАЛИ 
ОБЈЕКТИ ..............................................................   637,90 КМ/м2

Члан 16.
 Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“, а 
примјењиваће се од 01.01.2021. до 31.12.2021. године. 

Број: 01-022-9/21
Бијељина,
Датум, 3. март 2021. год.

 На основу члана 23. став (1) и (2) и члана 53. став 
(1) и (2) Закона о стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11,60/15 
и 107/19), члана 39. став (2) тачка  13) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 14) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној дана 3. 
марта 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. БРОЈ 1143/1  К.О. БИЈЕЉИНА 
СЕЛО

Члан 1.
 Овом Одлуком стиче се својина на непокретности 
означеној као:
 - к.п. број 1143/1, Грмови,  њива 1. класе, површине 
567 м2, уписане у Лист непокретности број 1562  к.о. 
Бијељина Село, у коме је са правом својине уписана Хамзић 
(Османа) Изета, са дијелом 1/1 без терета. 
  
         Непокретност из става 1. ове Одлуке стиче се ради 
рјешавања имовинско – правних односа на парцели 
која у нарави представља приступни пут изграђеним  
индивидуалним  стамбеним објектима.

Члан 2.
 Предметна парцела је у обухвату Урбанистичког 
плана Града Бијељина (Службени гласник Града Бијељина 
број 43/20) и налази се у петој стамбено – пословној зони.
          
 Пуномоћник продавца Херић (Салка) Самира из 

Бијељине понудила је Граду Бијељина на записник Одјељења 
за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине 
број 02/3-37-1828/2020 од 10.11.2020. године износ од 5,00 
КМ/м2 за предметну парцелу.
         
 Стицање непокретности из члана 1. ове Одлуке 
реализоваће се Уговором о купопродаји уз накнаду у 
износу од 5,00КМ/м2.
 
 Накнада за непокретност к.п. број 1143/1, површине 
567 м2 износи 2.835 КМ, који износ ће Град Бијељина 
исплатити Хамзић (Османа)  Изети из Бијељине на жиро 
рачун пуномоћника Херић (Салка) Самири из Бијељине, а 
како је наведено у пуномоћи број ОПУ-2083/2020.

Члан 3.
 Овлашћује се Градоначелник града Бијељина да 
на основу ове Одлуке  закључи Уговор о купопродаји 
непокретности  описаног у члану 1. ове Одлуке, по 
прибављеном мишљењу Правобранилаштва Републике 
Српске – Сједиште замјеника у Бијељини.

 Трошкове нотарске обраде уговора и провођење 
истог у јавним евиденцијама о 
непокретности,  сносиће Град Бијељина.

Члан 4.
 На непокретности из члана 1. ове Одлуке у 
Катастару непокретности-јединставена евиденција, 
извршиће се промјена уписа у корист Града Бијељина.

Члан 5.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града Бијељина“.

Број: 01-022-10/21
Бијељина,
Датум, 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19 ), члана 20. став 3. Закона о 
споменицима и спомен-обиљежјима ослободилачких 
ратова („Службени гласник Републике Српске“, број: 
28/12) и члана 39. став 2. тачка 43) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној  дана  
3. марта 2021. године, донијела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ УДРУЖЕЊУ ПОРОДИЦА 
НЕСТАЛИХ БОРАЦА И ЦИВИЛА „СЕМБЕРИЈА И 
МАЈЕВИЦА“ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА 
ПОГИНУЛИМ И НЕСТАЛИМ БОРЦИМА ГРАДА 

БИЈЕЉИНА 

Члан 1.
 Овом Одлуком даје се сагласност за подизање 
спомен обиљежја погинулим и несталим борцима Града 
Бијељина који ће бити изграђен у Градском парку у 
Бијељини.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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Члан 2.
 Финансијска средства за подизање споменика 
обезбиједиће Удружење породица несталих бораца и 
цивила „Семберија и Мајевица“.

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања, а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Бијељина“.

Број: 01-022-11/21
Бијељина,
Датум, 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19 ), члана 20. став 3. Закона о 
споменицима и спомен-обиљежјима ослободилачких 
ратова („Службени гласник Републике Српске“, број: 
28/12) и члана 39. став 2. тачка 43) Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина, број: 9/17), Скупштина 
Града Бијељина на 2. сједници одржаној дана 3. марта 2021. 
године, донијела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ УДРУЖЕЊУ ЧЕТНИКА 
ВЕТЕРАНА „СЕМБЕРИЈА“ ИЗ ДРУГОГ СВЈЕТСКОГ 
РАТА ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕН БИСТЕ ЂЕНЕРАЛУ 

ДРАГОЉУБУ ДРАЖИ МИХАЈЛОВИЋУ

Члан 1.
 Овом Одлуком даје се сагласност за подизање 
спомен бисте Ђенералу Дражи Михајловићу на Тргу 
Ђенерала Драже Михајловића у Бијељини.

Члан 2.
 Финансијска средства за подизање спомен бисте 
обезбиједиће Удружење четника ветерана „Семберија“.

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања, а објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Бијељина“.

Број: 01-022-12/21
Бијељина,
Датум, 3. март 2021. год.
 

 На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став (2) тачка 
2) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), члана 2.12. став 9. Изборног закона 
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16)  и 
члана 1. став 3. и члана 2. став 3. Одлуке о висини накнаде за 
рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 29/16 

и 32/16), Скупштина Града Бијељина на својој 2. сједници 
одржаној дана 3. марта 2021. године, донијела је 

О Д Л У К У
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 Предсједнику и члановима Градске изборне 
комисије Бијељина припада накнада за рад у складу са овом 
Одлуком. 
 

Члан 2.
 Предсједнику и члановима Градске изборне 
комисије Бијељина припада накнада за рад, и то:  

 а) стална мјесечна накнада – у износу од 350,00 
КМ,
 б) накнада у изборном периоду (период од дана 
расписивања избора до дана потврђивања резултата 
избора) – мјесечни износ од 1.100,00 КМ. 

Члан 3.
 Накнада из претходног члана се исплаћује 
мјесечно из средстава буџета Града Бијељина, предвиђених 
на позицији 412 900  „Расходи за бруто накнаде члановима 
ГИК“.

 Такође, из истих средстава предсједнику и 
члановима Градске изборне комисије Бијељина припада 
накнада путних трошкова и дневница који настану у вези 
са вршењем послова из надлежности Комисије.

Члан 4.
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о висини накнаде за рад чланова Градске изборне 
комисије Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број: 3/20). 

Члан 5.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-13/21
Бијељина,
Датум, 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. тачка 14. и члана 40. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 7. став 1. Закона о 
комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 124/11 и 100/17), члана 3. став 1. Закона о 
гробљима и погребној дјелатности („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 31/13 и 6/14), члана 2. став 
1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 7. став 1. 
Закона о привредним друштвима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 
100/17 и 82/19) и члана 39. став 2. тачка 15. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној дана 3. 
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марта 2021. године,   д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
О   ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“ 

ДОО БИЈЕЉИНА
                     

Члан 1.
 У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа 
“Градско гробље” ДОО Бијељина (“Службени гласник 
Града Бијељина”, број: 11/14 и 11/15), члан 3. мијења се и 
гласи:
       
 “Сједиште Јавног предузећа је у Бијељини, улица 
Пантелинска број 150.”
          

Члан 2. 
 Остали дијелови Одлуке остају неизмијењени. 

Члан 3.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”. 

Број: 01-022-16/21
Бијељина,
Датум, 3. март 2021. год.

 На основу члана 22. став (1) тачка а) подтачка 4) 
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12 
и 46/17), члана 39. став (2) тачка 12) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 39. став (2) тачка 13) Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној дана 3. 
марта 2021. године, донијела је

О  Д  Л  У  К  У
О ФОРМИРАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Члан 1.
 За руковођење и координацију у активностима 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на подручју 
Града, те за обављање  и других послова у заштити и 
спасавању у складу са Законом и овом Одлуком формира 
се Градски штаб за ванредне ситуације као оперативно 
стручно тијело.

Члан 2.
 Градски штаб за ванредне ситуације има 
команданта, замјеника команданта, начелника и чланове 
штаба.

 1. Командант штаба Градоначелник Града Бијељина
 2. Замјеник команданта  Замјеник Градоначелника 
Града Бијељина  
 3. Начелник штаба Начелник Одјељења за борачко 
инвалидску  и   цивилну    заштиту Градске управе Града   
Бијељина                                                                                                                                          
 

 4. Члан штаба за оперативно  планске послове  
Шеф Одсјека за цивилну заштиту  у Одјељењу  за борачко 
инвалидску и цивилну заштиту Градске управе Града 
Бијељина 
 5. Члан штаба за административне, правне и 
персоналне послове Службеник Одјељења за борачко 
инвалидску и цивилну заштиту Градске управе Града Бије
љина                                                        
 6. Члан штаба за финансијске послове  
Начелник Одјељења за финансије Градске  управе Града 
Бијељина
 7. Члан штаба за евакуацију и  склањање људи и 
материјалних добара Начелник Одјељења за друштвене 
дјелатности Градске управе Града  Бијељина      
 8. Члан штаба за социјалну  заштиту рањивих  
категорија становништва Директор Центра за социјални 
рад Града Бијељина
 9. Члан штаба за РХБ заштиту и 
противепидемиолошку  заштиту Начелник Хигијенско 
епидемиолошке  службе Дома Здравља Бијељина  или 
доктор епидемиолог       
 10. Члан штаба за заштиту од рушевина и 
експлозија Шеф Одсјека за инспекцијски надзор у области 
грађевинарства и заштите животне средине у Одјељењу за 
инспекцијске послове Градске управе Града Бијељина 
 11. Члан штаба за заштиту од поплава и других 
несрећа на  води и под водом Подручни руководилац или 
замјеник подручног руководиоца одбране од поплава 
за поплавно подручје Семберије и Посавине у ЈУ “Воде 
Српске“ Бијељина
 12. Члан штаба за заштиту од пожара и узбуњивање 
Старјешина Територијалне -ватрогасно
спасилачке јединице Бијељина
 13. Члан штаба за прву медицинску помоћ 
Директор Дома здравља у Бијељини
  14. Члан штаба за заштиту    животиња и намјерница   
животињског поријекла Градски ветеринарски инспектор 
у Одјељењу за инспекцијске послове Градске управе Града 
Бијељина
 15. Члан штаба за заштиту биља и биљних 
производа Начелник Одјељења за пољопривреду Градске 
управе Града Бијељина  
 16. Члан штаба за збрињавање угрожених и 
настрадалих Секретар Градске организације Црвеног 
крста Бијељина
 17. Члан штаба за заштиту од       сњежних падавина, 
заштиту животне средине и асанацију терена Начелник 
Одјељења за стамбено комуналне  послове и заштиту 
животне средине у Градској управи Града Бијељина
 18. Члан штаба за питања ангажовања полиције 
Начелник сектора полиције у Полицијској управи Бијељина 
 19. Члан штаба за питања ангажовања ОС БиХ 
Командант касарне “Војвода Степа   Степановић” у 
Бијељини
 20. Члан штаба за информисање -односе са  
јавношћу Стручни савјетник за односе са јавношћу у 
Кабинету Градоначелника Града Бијељина    

Члан 3.
 Градски штаб за ванредне ситуације обавља 
сљедеће послове:
 - Руководи и координира рад субјеката и снага 
система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на 
спровођењу утврђених задатака ,
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 - Руководи и координира спровођење мјера и 
задатака  заштите и спасавања на угроженом подручју 
Града,
 - Разматра и даје мишљење на приједлог Процјене 
угрожености и приједлог Плана заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће Града Бијељина,
 -Прати стање и организацију заштите и спасавања 
у Граду и предлаже мјере за њихово побољшање, 
 -Наређује употребу снага за заштиту и спасавање, 
средстава помоћи и других средстава која се користе у 
ванредним ситуацијама,
 -Наређује Савјетима мјесних заједница да 
предузму активности на заштити и спасавању људи и 
материјалних добара у мјесној заједници,
 -Ради на редовном информисању и обавјештавању 
становништва о ризицима, опасностима и предузетим 
мјерама,
 -Прати организацију, опремања и обучавања 
јединица  за заштиту и спасавање, овлашћених, 
оспособљених правних лица,
 -Процјењује угроженост од настанка ванредне 
ситуације и предлаже Градоначелнику проглашење 
ванредног стања,
 -Доноси закључке, приједлоге и препоруке,
 -Спроводи наредбе,закључке и друге акте 
надлежног Републичког штаба за ванредне ситуације.
 -Сарађује са штабовима за ванредне ситуације 
сусједних јединица локалне самоуправе, 
 -Разматра и предлаже доношење Одлуке о 
организацији заштите и спасавања на подручју Града.

Члан 4.
 Сједнице Градског штаба за ванредне ситуације 
одржаваће се у просторијама Градске управе Града 
Бијељина.  

Члан 5.
 На приједлог Градског штаба за ванредне ситуације 
Градоначелник доноси Пословник о раду Градског штаба за 
ванредне ситуације града Бијељина.

Члан 6.
 Именовање и разрјешавање замјеника, начелника 
и чланова Градског штаба за ванредне ситуације врши се 
на основу рјешења Градоначелника.

 Члан 7.
 Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге 
Одлука о формирању Градског штаба за ванредне ситуације 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
8/13 и 15/14).

Члан 8.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 01-022-17/21
Бијељина,
Датум, 3. март 2021. год.  
 

 

 На основу члана 132.  став (1) Пословника 
Скупштине Града Бијељина (“Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на 
својој 2. сједници одржаној  дана 3. марта 2021. године, 
донијела је

П Р О Г Р А М    Р А Д А
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ

I

 А/  ТЕМАТСКО-АНАЛИТИЧКА ПИТАЊА

 У оквиру тематско-аналитичке области обрађивачи 
и предлагачи израђују информације, извјештаје и анализе.
 
 Информацијом се Скупштина Града обавјештава о 
стању у одређеној области и одређеној појави, догађају или 
о другом питању. Информације садрже приједлоге мјера 
које Скупштина Града у оквиру својих надлежности може 
и треба да предузима, да  би се стање у одређеној области 
поправило, односно дала одговарајућа оцјена појаве и 
догађаја или предузела друга потребна мјера.
 
 Извјештаје подносе органи локалне самоуправе и 
друге организације које су по закону, другом пропису или 
по захтјеву дужни да Скупштини Града поднесу извјештаје 
о свом раду, периодично или повремено. Извјештајима се 
обухватају послови који су у одређеном периоду обављени, 
стање у области друштвеног живота за које су одговорни 
подносиоци извјештаја, материјални, кадровски и други 
проблеми у раду и приједлози мјера. Скупштина Града 
о поднијетим извјештајима даје оцјену о успјешности 
извршавања послова из надлежности органа локалне 
самоуправе или других организација. Извјештајима се 
обухвата реализација закључака Скупштине Града.
 
 Анализом се Скупштина Града обавјештава о 
остваривању политике у одређеној области о одређеним 
комплексним питањима или о ефектима мјера које се 
предузимају у одређеној области друштвеног живота. 
Анализе се раде по одређеном методу користећи упоредне 
податке, показатеље и искуства. Анализе садрже приједлоге 
мјера.

II
 Скупштина Града ће на својим сједницама у 2021. 
години разматрати сљедеће материјале:
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III
 У овај Програм рада укључују се разматрања свих 
материјала који нису реализовани по Програму рада за 
2020. годину, као и материјали чију је израду од надлежних 
органа својим актима затражила Скупштина Града.

IV
 У складу са законским и статутарним овлаштењима 
Скупштина Града ће на својим сједницама вршити изборе и 
именовања и рјешавати друга питања везана за остваривање 
кадровске политике.

V
 Поред питања из претходних тачака овог Програма 
Скупштина Града ће на својим сједницама уколико буде 
потребе разматрати и друге материјале и вршити  послове из 
свог дјелокруга, по приједлозима овлашћених предлагача.

VI
 Обавезују се сви носиоци стручне обраде и 
предлагачи да благовремено израде и доставе материјале 
и друга општа акта Стручној служби Скупштине Града 
најкасније 14 дана прије одржавања сједнице Скупштине.
 
 Обавезују се сви носиоци стручне обраде и 
предлагачи да материјале из става 1. ове тачке доставе 
у једном ћириличном и једном латиничном примјерку 
потписане и овјерене од стране обрађивача. Такође, 
материјале је  о б а в е з н о  доставити и електронским 
путем.
 
 Уколико носиоци стручне обраде и предлагачи 
материјала за поједине сједнице не доставе одговарајуће 
материјале Скупштини Града у року из претходног става, 
дужни су доставити писмену информацију о разлозима 
због којих одређени материјал за одговарајућу сједницу не 
може бити благовремено достављен.

 Писмену информацију из претходног става треба 
доставити уз материјал који буде достављен одборницима 
за конкретну сједницу.

 Уводна излагања по одређеним материјалима 
достављају се Стручној служби Скупштине Града најкасније 
два дана прије одржавања сједнице Скупштине Града.

VII
 Предсједник Скупштине Града Бијељина стараће се 
о спровођењу овог Програма   и овлашћен је да у изузетним 
случајевима може промијенити рокове претресања 
појединих питања.

VIII
 Програми рада радних тијела Скупштине Града, 
уколико их донесу, морају бити усклађени са овим 
Програмом.

IX
 Овај Програм објавиће се у “Службеном гласнику 
Града Бијељина” и Билтену о раду Скупштине Града 
Бијељина.

Број: 01-022-14/21
Бијељина,
Датум, 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став 2) тачка 27. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 
30. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 2. 
сједници одржаној дана 3. марта  2021. године,  д о н и ј е л а   
ј е

ЕТИЧКИ КОДЕКС 
ИЗАБРАНИХ ПРЕДСТАВНИКА - ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. УВОД
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ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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Члан 1.
 (1) Одборници Скупштине Града Бијељине 
као непосредно изабрани представници грађана града 
Бијељине узајамно се обавезују на поштовање овог Kодекса, 
а све у циљу оправдања и јачања јавног повјерења, личног 
и политичког интегритета и ауторитета који припада 
Скупштини Града Бијељине и њима као њеном саставном 
дијелу, обавјештења јавности о томе какво понашање може 
да очекује од изабраних представника – одборника, те 
помоћи у рјешавању њихових евентуалних етичких дилема.
(2) Овим Kодексом изабрани представници – одборници у 
Скупштини Града Бијељине промовишу етичке принципе 
и стандарде свог понашања којих ће се придржавати како 
би у домену свог дјеловања мандат одборника остварили у 
најбољем интересу свих грађана у граду.

 2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ

Члан 2.
 (1) Овај Kодекс се односи на одборнике Скупштине 
Града Бијељине као представнике грађана, изабране на 
непосредним и тајним изборима.
 (2) Принципи понашања установљени овим 
Kодексом ће се примјењивати и у изборној кампањи.

 3. ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА

Члан 3.
 Усвајањем овог Kодекса изабрани представници 
– одборници преузимају обавезу да ће, у циљу обављања 
својих дужности у Скупштини Града Бијељина и 
према јавности у цијелини, придржавати се принципа 
приоритета закона и општег интереса, интегритета, 
несебичности, забране мита и корупције, отворености, 
поштења и одговорности, избјегавања сукоба интереса, 
правилног управљања ресурсима, обавезе професионалног 
усавршавања, избјегавања кумулације позиција, узајамног 
поштовања и уважавања.
 
 3.1. Приоритет закона и општег интереса

Члан 4.
 (1) У свом дјеловању изабрани представници – 
одборници увијек ће поштовати закон и приоритет општег 
интереса и своје активности ће усмјерити и дјеловати у 
остваривању јавног интереса.
 (2) Изабрани представници – одборници ће у свом 
дјеловању увијек имати на уму да су изабрани представници 
свих грађана у граду Бијељина, а не неког њеног дијела.
 (3) У свом дјеловању одборници ће увијек своје 
одлуке и акције предузимати искључиво у оквиру прописа 
и општих аката и по процедурама које су предвиђене 
прописима и општим актима града.
 (4) Ниједну своју одлуку неће донијети нити ће 
гласати, нити прећутати да јавно изнесу свој став уколико 
им је познато да одређени акт који треба да се донесе није 
у складу са законом или општим актима града или да није 
поштована процедура његовог доношења.

 3.2. Интегритет

Члан 5.
 У свом дјеловању изабрани представници – 

одборници ће, према својим знањима и способностима, 
увијек самостално доносити своје одлуке за које су 
одговорни, увијек имајући у виду интерес свих грађана и 
неће преузимати финансијске или друге обавезе према 
појединцима и организацијама које би за узврат тражиле 
да врше утицај на њих у обављању њихових функција.

 3.3. Несебичност

Члан 6.
 Поштујући правило да мандат припада изабраном 
представнику – одборнику а не политичкој странци са чије 
листе је изабран, изабрани представник – одборник ће 
поступати у складу са општим интересом који искључује 
рад за финансијску добит или било коју другу директну или 
индиректну корист за себе или своје сроднике као и друга 
лица из свог приватног окружења.

 3.4. Забрана мита, корупције и непотизма

Члан 7.
 (1) Изабрани представници – одборници ни у 
ком случају неће у обављању својих функциија примати 
или давати неку накнаду (мито), обећавати награду или 
какву другу корист или понашати се на било који други 
начин који се може окарактерисати као активно или 
пасивно подмићивање по важећем законодавству, а у вези 
са подржавањем или неподржавањем одређеног предлога 
акта, а нарочито ако су ти ставови супротни Уставу, 
законима, Статуту Града Бијељине и другим прописима. 
 (2) Приликом обављања својих функција 
одборници неће предузимати мјере или радње којима 
би себи или лицима са којима су у родбинској вези, 
прибавили неку корист по престанку обављања функције у 
државним или градским органима и институцијама, јавним 
предузећима и установама чији је Град Бијељина оснивач 
или над којима је вршила надзор.

 3.5. Отвореност и односи са медијима

Члан 8.
 (1) Изабрани представници – одборници ће у 
свом дјеловању и у вези са одлукама које доносе увијек 
бити отворени, благовремено обавјештавати јавност 
непосредним контактом и путем средстава јавног 
информисања и ниједном својом активношћу неће 
избјегавати да јасно и јавно саопште своје ставове и разлоге 
за сопствене одлуке и понашања.
 (2) Према захтјевима медија поштено ће и у 
потпуности пружати информације везане за обављање 
својих дужности и активности и неће пружити ниједну 
повјерљиву информацију или информацију која се тиче 
приватног живота изабраних представника – одборника.

 3.6. Поштење и одговорност

Члан 9.
 (1) Изабрани представници – одборници ће своје 
дужности извршавати поштено у најширем смислу те 
ријечи а за своје одлуке и активности одговорни су суду 
јавности и биће увијек спремни да се подвргну било којој 
врсти контроле која одговара њиховом положају.
 (2) Водећи рачуна о сопственој одговорности 
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изабрани представник – одборник неће своју позицију 
користити за давање приједлога аката или инсистирати на 
доношењу аката за који зна, или је очигледно, да је супротан 
закону или општем акту града.

 3.7. Избјегавање сукоба интереса

Члан 10.
 (1) Изабрани представници – одборници ће се 
у сваком случају придржавати одредаба Закона о сукобу 
интереса и других закона који уређују неспојивост функција 
изабраног представника са функцијом или положајем у 
локалној управи, државном органу или предузећима.
 (2) У свим случајевима наступања сукоба интереса 
или неспојивости функција, изабрани представник – 
одборник ће у најкраћем року Скупштини Града пријавити 
такав случај и одступити са позиције због које се налази у 
сукобу интереса.
 (3) Изабрани представник – одборник ће у сваком 
случају током расправе пријавити случај сукоба интереса, 
ако се разматра одређени акт који треба да буде усвојен и по 
коме би он, или његови сродници и пријатељи, или правни 
субјект у коме има финансијски или други интерес, требало 
да оствари какву корист или привилегију а приликом 
одлучивања ће се уздржати од изјашњавања.
 (4) Изабрани представник – одборник ће се уредно 
придржавати захтјева за пријаву података или давање 
информација о функцијама које заузима, занимању и 
промјенама у његовој имовини.

 3.8. Управљање ресурсима

Члан 11.
 (1) Изабрани представници – одборници ће са 
највећом пажњом и осјећањем сопствене одговорности 
усмјеравати своје понашање и одлуке које се доносе на 
финансијска средства и управљање имовином Града 
Бијељина, искључиво у складу са прописима и општим 
интересом.
 (2) Одборници својим понашањем неће дати повода, 
нити активно или пасивно учествовати у припремању или 
подстицати доношење непрвилних одлука које би могле 
донијети личне користи или остварења нечијег приватног 
интереса са којим су повезани финансијским или неким 
другим интересом.
 (3) Изабрани представници – одборници ће се 
уздржавати од свих акција које би требало да резултују 
избором, именовањем или постављањем лица на одређене 
позиције, а да се при томе не спроводе прописи, не обезбједи 
поступак отворене јавне конкуренције, независне провјере 
и поштовања принципа квалитета професионалности, 
знања и способности.

 3.9. Обавеза професионалног усавршавања

Члан 12.
 У циљу што успјешнијег обављања дужности 
одборника, изабрани представници – одборници ће 
како самосталним активностима тако и присуствујући 
семинарима, савјетовањима и другим облицима едукације, 
обогаћивати и усавршавати своја знања и способности.

 3.10. Избјегавање кумулације позиција

Члан 13.
 Изабрани представник – одборник ће у потпуности 
бити посвећен испуњавању дужности које му припадају 
као непосредно изабраном представнику, а именовања на 
друге позиције ће прихватати само у оној мјери која неће 
умањити његове радне и друге способности за извршавање 
обавеза одборника Скупштине Града.

 3.11. Узајамно поштовање и уважавање

Члан 14.
 (1) У међусобној комуникацији и уопште 
комуникацији са јавношћу изабрани представници – 
одборници ће у сваком случају иступати са уважавањем 
и поштовањем, његовати културу дијалога, разговијетно 
саопштавати своје мисли и идеје, избјегавајући кориштење 
израза који могу вријеђати или омаловажавати друге 
личности или групе, на тај начин поштујући једнака права 
свих на уважавање њихове личности и увјерења.
 (2) Поштујући обавезе изабраних представника 
– одбрника да су дужни присуствовати сједницама 
Скупштине Града и радних тијела Скупштине чији су 
чланови, а уважавајући једни друге, неће напуштати 
засиједање прије завршетка а ни током трајања, а да 
прије тога не саопште јавно или предсједавајућем разлог 
привременог или потпуног напуштања засједања.
 (3) Ако су оправданим разлогом спријечени да 
присуствују састанцима или сједницама на које су уредно 
и благовремено позвани одборници, ће предсједавајућем 
саопштити разлоге неприсуствовања, а он ће Скупштину, 
односно радно тијело обавјестити о разлогу изостанка 
позваног одборника.
 (4) Изабрани представници – одборници ће 
настојати са присуствују јавним манифестацијама или 
јавним скуповима који се организују на подручју града 
а на које су уредно и благовремено позвани у својству 
одборника.

 3.12. Придржавање буџетске и финансијске 
дисциплине

Члан 15.
 (1) Изабрани представници-одборници ће се 
придржавати буџетске и финансијске дисциплине која 
обезбјеђује транспарентно управљање јавним приходима у 
складу са законом и буџетом града.
 (2) У обављању својих дужности одборници неће 
чинити ништа чиме би проневјерили буџетска средства 
или донације, нити ће предузимати било шта што би могло 
довести до тога да се буџетска средства или донације 
користе директно или индиректно у нанамјенске или у 
личне сврхе.
 (3) Kод доношења одлука финансијске природе 
одборници ће водити рачуна о средствима планираним 
буџетом за те намјене као и о реализацији извршења буџета 
у датом периоду.

 3.13. Правила у изборној кампањи

Члан 16.
 (1) Изборна кампања кандидата на изборима на 
свим нивоима власти , има за циљ да грађанима пружи 
информације и образложења о политичким програмима 
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кандидата или политичке странке којој припада.
 (2) Одборници, као кандидати на изборима неће 
настојати да гласове бирача прибаве на било који други 
начин осим убједљивом аргументацијом и дискусијом.
 (3) Одборници, као кандидати на изборима 
посебно се обавезују да неће у изборној кампањи 
клеветати друге кандидате, користити насиље и пријетње, 
злоупотребљавати гласачке спискове, обећавати услуге или 
предузимати било које друге нечасне радње.

 4. СВЕЧАНА ИЗЈАВА

Члан 17.
 Изабрани представници – одборници приликом 
преузимања дужности дају свечану заклетву, односно изјаву 
како је то предвиђено Пословником о раду Скупштине 
Града и потписују посебну изјаву о прихватању и обавези 
поштовања овог Kодекса.

 5. ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ KОДЕKСА

Члан 18.
 (1) Изабрани представници – одборници ће се 
узајамно подсјећати и позивати на обавезност поштовања 
принципа понашања утврђених овим Kодексом.
 (2) Предсједник Скупштине Града ће са највећом 
пажњом пратити остваривање принципа утврђених овим 
Kодексом и биће овлаштен да у сваком моменту упозори на 
обавезу понашања у складу са Kодексом, као и да предузме 
друге мјере у складу са Пословником о раду Скупштине 
Града.
 (3) Изабрани представници – одборници ће 
својим активностима подстицати одржавање свих облика 
непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи 
прописане законом и утврђене општим актима Града 
Бијељина, путем којих би грађани износили своја виђења, 
имеђу осталог, и о поштовању овог Kодекса.

Члан 19.
 (1) Изабрани представник – оборник биће спреман 
да у случају повреде неке од одредби овог Kодекса буде 
подвргнут поступку утврђеном овим Kодексом.
 (2) Сврха изрицања мјера је јавна осуда 
неприхватљивог понашања супротног овом Kодексу 
као и морални утицај на будуће понашање изабраног 
представника – одборника.
 (3) Мјере за повреду неке од одредби овог Kодекса 
су:
 1) укор,
 2) јавни укор,
 3) новчана казна.

Члан 20.
 (1) Kада се изрекне мјера укора, као споредна мјера 
може се изрећи и новчана казна у висини 10% од мјесечне 
одборничке накнаде за период од два мјесеца.
 (2) Kада се изрекне мјера јавог укора са 
објављивањем одлуке, као споредна мјера може се изрећи 
и новчана казна у висини од 20% од мјесечне одборничке 
накнаде за период од четри мјесеца.
 (3) Новчана казна, као главна мјера, изриче се у 
висини од 40% од мјесечне одборничке накнаде, за период 
од три до шест мјесеци.

 (4) Ако је изречена новчана казна као главна 
сматра се да је изречена, као споредна, и мјера јавног укора 
са објављивањем одлуке.

Члан 21.
 (1) У циљу обезбјеђења примјене овог Kодекса, 
Скупштина Града образује Одбор за кодекс , као стално 
Скупштинско радно тијело (у даљем тексту Одбор).
 (2) Одбор прати примјену Kодекса, а нарочито 
јавно изнесене примједбе и препоруке (у било ком облику), 
поступа по појединачним предлозима за утврђивање 
постојање повреде Kодекса, подноси извјештаје Скупштини 
Града са препорукама и има друга овлштења утврђена овим 
Kодексом.
 (3) Одбор за кодекс има пет чланова од којих се 
три бирају из реда одборника у Скупштини, а два из реда 
угледних и афирмисаних грађана у јавном животу.
 (4) На рад Одбора сходно се примјењују одредбе 
Пословника о раду Скупштине Града.

Члан 22.
 (1) Сваки субјект из јавног живота-сваки члан 
јавности овлаштен је да поднесе пријаву повреде Kодекса, 
а у пријави ће обавезно навести за које радње сматра да су 
повреда Kодекса и којим доказима то потврђује.
 (2) Анонимно поднесене пријаве се не узимају у 
разматрање већ се као такве одбацују.
 (3) Одбор разматра пријаву и овлаштен је да 
проведе поступак испитивања основаности пријаве, да 
проведе потпуни доказни поступак и након тога одлучи да 
ли постоји повреда неке од одредби овог Kодекса.
 (4) Ако Одбор закључи да није било повреде неке 
од одредби овог Kодекса, о томе ће обавјестити подносиоца 
пријаве, а Скупштини ће подносити редовне извјештаје о 
свом раду (полугодишње и годишње). 
 (5) Ако Одбор закључи да је одређени изабрани 
представник – одборник учинио повреду неке од одредби 
овог Kодекса, Скупштини Града ће о томе поднијети 
детаљан извјештај са препоруком о изрицању одређене 
мјере,односно мјера.
 (6) Скупштина Града одлучује о одговорности и о 
врсти и висини мјере на основу препоруке Одбора, изузев 
ако сама приложи додатне доказе о непостојању повреде 
Kодекса или повреде поступка утврђеног овим Kодексом.

Члан 23.
 (1) Мјера укора се извршава саопштењем 
предсједника Скупштине о изреченој мјери и доставом 
примјерка одлуке изабраном представнику – одборнику 
коме је мјера изречена.
 (2) Мјера јавног укора се извршава објављивањем 
одлуке Скупштине Града о изрицању мјере у „Службеном 
гласнику Града Бијељина“ и на огласној табли Града 
Бијељина.
 (3) Новчана казна се извршава доставом одлуке 
Скупштине Града Одјељењу за финансије Градске управе 
Града Бијељина која ће извршити одлуку умањењем 
одборничке накнаде, у складу са том одлуком, објављивањем 
одлуке у „Службеном гласнику Града Бијељине“ и на 
огласној табли Града Бијељина.
 (4) О изреченим мјерама за повреду овог Kодекса 
води се евиденција у Стручној служби  Скупштине Града.
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6. ОБЈАВЉИВАЊЕ

Члан 24.
 Својим активностима изабрани представници 
– одборници ће обезбједити промоцију овог Kодекса у 
јавности и медијима.

Члан 25.
 Ступањем на снагу овог Кодекса престаје да важи 
Кодекс понашања изабраних представника – одборника 
у Скупштини општине Бијељина („Службени гласник 
општине Бијељина“, број: 8/04).

Члан 26.
 Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-022-15/21
Бијељина,
Датум, 3. март 2021. год.

 На основу члана 82. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), члана 90. став 2. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 
31. став 3. тачка 6. и члана 143. став 1. тачка 4. Пословника о 
раду Скупштине Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 11/17), Скупштина града Бијељина дана 3. 
марта 2021. године, доноси сљедећи: 

З А К Љ У Ч А К
 о покретању иницијативе за измјену закона и других 

прописа

 1. Покреће се иницијатива за измјене и допуне 
Закона о локалној самоуправи Републике Српске, Закона 
о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе, Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе и других закона и прописа 
којима се регулише ова област, у циљу:
 1) отклањања свих нејасноћа и различитих 
тумачења важећих прописа у погледу поступања када не 
постоји сагласност између Скупштине јединице локалне 
самоуправе и Градоначелника,
 2)  јасно дефинисати законска рјешења како би 
се спријечила евентуална блокада рада и извршавања 
основних функција локалне самоуправе,  
 3) утврђивања и дефинисања јаснијих правила 
одговорности функционера и других руководећих  кадрова 
кроз различите начине њиховог разрешења и именовања, 
а у циљу избјегавања судских спорова који би изазвали 
повећање трошкова на терет буџета,  
 4)  смањивања могућности различитих тумачења и 
настанка правних празнина које су се показале кроз праксу 
приликом примјене ових прописа.  

 2. Задужују се в.д. секретара Скупштине 
града Бијељина и Стручна служба Скупштине града 
Бијељина да Народној Скупштини Републике Српске, 
Министарству управе и локалне самоуправе Републике 
Српске и Савезу општина и градова Републике Српске 

прослиједе овај закључак. 

 3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 У циљу несметаног функционисања јединице 
локалне самоуправе Скупштина Града Бијељина покренула 
је иницијативу да се изврше измјене и допуне горе 
наведених закона  и других прописа који регулишу ову 
област када постојећа законска рјешења немају јасно 
дефинисану ситуацију и случајеве како треба поступати 
када не постоји сагласност између Скупштине јединице 
локалне самоуправе и Градоначелника, односно Начелника 
општине. 

 На првој конститутивној сједници Скупштине 
Града Бијељина од стране појединих одборника изнијете 
су одређене нелогичности и нејасноће везано за поједине 
законске одредбе и могућа различита рјешења приликом 
доношења одређених одлука од стране Скупштине Града 
Бијељина. Поред одређених законских нејасноћа, на првој 
сједници Скупштине Града Бијељина, десила се ситуација 
да скупштинска већина и Градоначелник имају супротне 
ставове, односно да приједлози градоначелника немају 
подршку скупштинске већине, што по тренутно важећим 
законским прописима није регулисана таква могућност, 
односно постоји правна празнина како поступати у 
конкретним случајевима.
 
 Како одређене одлуке донијете од стране 
Градоначелника, односно Скупштине Града Бијељина за 
посљедицу не би имале одређене блокаде у функционисању 
и извршавању основних функција локалне самоуправе.
 
 Ради обезбјеђења услова за ефикасно 
функционисање и унапређење рада јединице локалне 
самоуправе неопходно је унаприједити и постојећа законска 
рјешења, а у циљу да се новим законским рјешењима изађе 
у сусрет потребама јединице локалне самоуправе и отворе 
нове могућности које ће допринијети развоју локалне 
самоуправе, те побољшању квалитета услуге које се пружају 
грађанима на локалном нивоу. 
 
 У складу са горе наведеним, како би се ријешиле све 
могуће правне ситуације, а у циљу функционисања правног 
система јединица локалне самоуправе и спречавања 
наступања штете за грађане, одлучено је  као у диспозитиву 
овог закључка. 

Број: 01-022-18/21
Бијељина,
Датум: 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 2. 
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сједници одржаној дана 3. марта 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ И ИЗДАВАЧКОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА

 1. Којић Тања из Бијељине, разрјешава се дужности 
вршиоца дужности директора Јавног информативног и 
издавачког предузећа „Семберија и Мајевица“ Бијељина, због 
истека периода од 2 мјесеца од дана именовања на дужност. 

 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, 
у складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе 
именује и разрјешава оснивач, на период од четири године 
и уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције, 
док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач. 

 Скупштина Града Бијељина на 40. сједници одржаној 
дана 12.10.2020. године донијела је Рјешење о именовању Којић 
Тање за вршиоца дужности директора Јавног информативног 
и издавачког предузећа „Семберија и Мајевица“ Бијељина 
број 01-111-97/20. Основ за доношење рјешења број 01-111-
97/20 био је члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03). 
 
 Имајући у виду чињеницу да је Којић Тања 
именована за вршиоца дужности директора дана 12.10.2020. 
године, да у међувремену није објављен Јавни конкурс 
за избор директора Јавног информативног и издавачког 
предузећа „Семберија и Мајевица“ Бијељина, те да је 
истекао рок од 2 мјесеца на који је именованa (члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03)), у складу са горе наведеним одредбама, 
одлучено је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-58/21
Бијељина,
Датум: 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној дана 3. 
марта 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ И ИЗДАВАЧКОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ БИЈЕЉИНА

 1. ЗОРАН ЗЕКАНОВИЋ из Бијељине, именује се 
за вршиоца дужности директора Јавног информативног и 
издавачког предузећа „Семберија и Мајевица“ Бијељина. 

 2. Именована ће функцију из тачке 1. овог рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања директора Јавног информативног и издавачког 
предузећа „Семберија и Мајевица“ Бијељина. 

 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, 
у складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. 
тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина 
града именује и разрјешава директора и управни одбор 
установе чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј. 
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је 
као у диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-59/21
Бијељина,
Датум: 3. март 2021. год.c

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
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Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. 
тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина 
на 2. сједници одржаној дана 3. марта 2021. године, д о н и 
ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ 

МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА БИЈЕЉИНА

 1. Татјана Благојевић, из Бијељине, разрјешава се 
дужности директора Агенције за развој малих и средњих 
предузећа Бијељина, на лични захтјев.

 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, 
у складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора 
установе именује и разрјешава оснивач, на период од 
четири године и уз претходно спроведен поступак јавне 
конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града, у 
оквиру свог дјелокруга, именује и разрјешава директора 
и управни одбор установе чији је Град оснивач или 
суоснивач. 
 
 Татјана Благојевић обратила се Скупштини града 
Бијељина писменим захтјевом којим је тражила да је овај 
орган разрјеши дужности директора. Сходно томе, а 
имајући у виду горе наведене одредбе, одлучено је као у 
диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-60/21
Бијељина,
Датум: 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута 

Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној 
дана 3. марта 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И 

СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА БИЈЕЉИНА

 1. МАРКО ВЛАЧИЋ из Бијељине, именује се за 
вршиоца дужности директора Агенције за развој малих и 
средњих предузећа Бијељина. 

 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања директора Агенције за развој малих и средњих 
предузећа Бијељина. 

 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији је 
оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у 
складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2. Закона 
о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од 
тог закона, тј. на именовања на краћи период, под којим се 
подразумјевају именовања на највише 2 мјесеца која се не 
могу поновити и за која укупна накнада за цијели период 
не износи више од пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе 
наведеном, одлучено је као у диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, 
те против њега није дозвољена жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Бијељини у року од 30 дана од дана достављања 
рјешења.

Број: 01-111-61/21
Бијељина,
Датум: 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 2. 
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сједници одржаној дана 3. марта 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА 
ЗМАЈ“  БИЈЕЉИНА

 1. Славиша Вујановић, из Бијељине, разрјешава 
се дужности директора Јавне установе дјечији вртић 
„Чика Јова Змај“ Бијељина, због истека мандата на који је 
именован.

 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, 
у складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора 
установе именује и разрјешава оснивач, на период од 
четири године и уз претходно спроведен поступак јавне 
конкуренције, док је одредбом члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина града, у 
оквиру свог дјелокруга, именује и разрјешава директора 
и управни одбор установе чији је Град оснивач или 
суоснивач. 

 Имајући у виду чињеницу да Славиша Вујановић 
именован за директора Јавне установе дјечији вртић „Чика 
Јова Змај“ Бијељина рјешењем Скупштине града Бијељина у 
претходном сазиву број 01-111-89/17, да мандат директора 
Јавне установе дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина 
траје четири године, те да је истекао наведние временски 
период, одлучено је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-62/21
Бијељина,
Датум: 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној дана 3. 

марта 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА 

ЗМАЈ“  БИЈЕЉИНА
 
 1. СЛАВИША ВУЈАНОВИЋ из Бијељине, именује 
се за вршиоца дужности директора Јавне установе дјечији 
вртић „Чика Јова Змај“ Бијељина. 

 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања директора Јавне установе дјечији вртић „Чика 
Јова Змај“ Бијељина. 

 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, 
у складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. 
тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина 
града именује и разрјешава директора и управни одбор 
установе чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј. 
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је 
као у диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-63/21
Бијељина,
Датум: 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07,109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 
36. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 9/17), Скупштина Града Бијељина на 2. 
сједници одржаној дана 3. марта 2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
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О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРАТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 1. Раденко Тешић из Бијељине, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности директора Туристичке 
организације града Бијељина, због истека периода од 2 
мјесеца од дана именовања на дужност. 

 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, 
у складу са законом. Чланом 18. став 2. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе 
именује и разрјешава оснивач, на период од четири године 
и уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције, 
док је одредбом члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) 
прописано да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, 
именује и разрјешава директора и управни одбор установе 
чији је Град оснивач или суоснивач. 

 Скупштина Града Бијељина на 40. сједници 
одржаној дана 12.10.2020. године донијела је Рјешење 
о именовању Раденка Тешића за вршиоца дужности 
директора Туристичке организације Града Бијељина број 
01-111-93/20. Основ за доношење рјешења број 01-111-93/20 
био је члан 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03). 

 Имајући у виду чињеницу да је Раденко Тешић 
именован за вршиоца дужности директора дана 12.10.2020. 
године, да у међувремену није објављен Јавни конкурс за 
избор директора Туристичке организације града Бијељина, 
те да је истекао рок од 2 мјесеца на који је именован (члан 
4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 41/03), у складу са горе наведеним 
одредбама, одлучено је као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-64/21
Бијељина,
Датум: 3. март 2021. год.

 
 На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) и члана 39. став 2. тачка 36. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној дана 3. 
марта 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

 1. ЈАСМИНА АБДУЛАХАГИЋ из Бијељине, 
именује се за вршиоца дужности директора Туристичке 
организације Града Бијељина. 

 2. Именовани ће функцију из тачке 1. овог Рјешења 
обављати до окончања поступка избора и коначног 
именовања директора Туристичке организације града 
Бијељина. 

 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласинк Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19) прописано је да Скупштина именује 
и разрјешава директора и управни одбор установе чији 
је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, 
у складу са законом, док је одредбом члана 39. став 2. 
тачка 36. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17) прописано да Скупштина 
града именује и разрјешава директора и управни одбор 
установе чији је Град оснивач или суоснивач. Члан 4. став 2. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03) односи се на изузећа у примјени од тог закона, тј. 
на именовања на краћи период, под којим се подразумјевају 
именовања на највише 2 мјесеца која се не могу поновити и 
за која укупна накнада за цијели период не износи више од 
пет хиљада КМ (5.000). Сходно горе наведеном, одлучено је 
као у диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те 
против њега није дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 
Бијељини у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-65/21
Бијељина,
Датум: 3. март 2021. год.

 На основу чланова 50., 51. и 53. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
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Српске“, број 97/16) и члана 7. став 3. и члана 8. Правилника 
о јединственим процедурама за попуњавање упражњених 
радних мјеста у градској, односно општинској управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 42/17), 
Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној дана 3. 
марта 2021. године, расписала је

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 I   ОПИС ПОСЛОВА

 Дјелокруг послова секретара Скупштине града 
Бијељина прописан је Законом о службеницима и 
намјештеницима запослених у органима јединице локалне 
самоуправе, Статутом града Бијељина, Пословником о раду 
Скупштине града Бијељина и Правилником о организацији 
и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града 
Бијељина.

 II   МАНДАТ

 Мандат секретара Скупштине града Бијељине траје 
до краја мандата сазива скупштине која га је изабрала. 

 III   РАДНО-ПРАВНИ СТАТУС

 Радно мјесто секретара Скупштине града 
Бијељине је руководеће радно мјесто, на коме службеник 
има овлашћења и одговорности које се тичу вођења и 
усклађивања рада скупштине. Секретар Скупштине града 
Бијељина има статус службеника прве категорије (звање: не 
разврстава се).

 IV  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ
 
 1. да је држављанин Републике Српске, односно 
Босне и Херцеговине,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну 
казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично 
дјело које га чини неподобним за обављање послова у 
градској управи јединице локалне самоуправе,
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат 
дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три 
године прије објављивања Kонкурса и
 6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља 
дужност која је неспојива са дужношћу службеника у 
градској управи, односно општинској управи.

 V   ПОСЕБНИ УСЛОВИ  ЗА КАНДИДАТЕ

 1. ВСС, завршен четворогодишњи студиј са звањем 
дипломирани правник или завршен први циклус студија - 
дипломирани правник са најмање 240 ECTS  бодова,
 2. три године радног искуства у траженом степену 
образовања,
 3. положен стручни испит за рад у Градској управи,
 4. менаџерске вјештине и способност за управљање 
тимом,
 5. креативност и способност преузимања 

иницијативе,
 6. висок степен вјештина интерперсоналне 
комуникације,
 7. познавање рада на рачунару.

 VI   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
 
 Пријава на конкурс доставља се на прописаном 
обрасцу за пријаву који је на интернет страници 
Министарства управе и локалне самоуправе Републике 
Српске, као и на интернет страници Града Бијељина, а може 
се преузети и у Градској управи Града Бијељина (пријемна 
канцеларија).
 
 Приликом пријаве на Јавни конкурс, кандидат уз 
пријаву прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних 
услова, како слиједи:
 – Као доказ о испуњавању општих услова кандидат 
прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике 
Српске, односно БиХ и изјаве да кандидат:
 1) да није под оптужницом Међународног суда за 
ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије 
у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред 
Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,
 2) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну 
казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично 
дјело које га чини неподобним за обављање послова у 
градској, односно општинској управи и да се против њега 
не води кривични поступак пред домаћим или страним 
судом,
 3) да није отпуштен из органа управе као резултат 
дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три 
године прије објављивања Kонкурса;
 4) да се на њега не односе одредбе Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе које регулишу неспојивост и сукоб 
интереса.
 Горе наведене изјаве о општим условима саставни 
су дио пријаве на јавни конкурс, односно пријавног 
обрасца.
 – Као доказ о испуњавању посебних услова 
кандидат прилаже фотокопије:
 1) дипломе о завршеном факултету;
 2) увјерења о положеном стручном испиту за 
рад у управи или изјаве којом се кандидат који нема 
положен стручни испит обавезује да ће у року од шест 
мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен 
или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног 
испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном 
испиту за рад у управи Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 68/11, 85/11 и 7/15);
 3) исправе којом се доказује радно искуство у 
траженом степену стручне спреме;
 4) доказ о познавању рада на рачунару.

 Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају 
опште и посебне услове из јавног конкурса, Kомисије за 
спровођење Јавног конкурса, одбациће закључком.

 Докази - копије документа уз пријаву се достављају 
на једном од језика који су у службеној употреби у 
Републици Српској.
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 Прворангирани кандидат, по приједлогу Kомисије 
за спровођење Јавног конкурса, дужан је да у року од 
седам дана од дана пријема обавјештења достави доказе 
о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу 
или овјереној копији, увјерење о општој здравственој 
способности, као и овјерене изјаве о испуњености општих 
услова.

 Ако прворангирани кандидат не достави наведене 
доказе у прописаном року или ако на основу достављених 
доказа Конкурсна комисија утврди да кандидат не испуњава 
опште и посебне услове позваће сљедећег кандидата по 
броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да 
достави наведене доказе о испуњавању општих и посебних 
услова и одговарајуће овјерене изјаве.

 Са свим кандидатима који буду испуњавали 
услове Конкурсна комисија ће обавити интервју, на 
коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем 
управном поступку, познавању начина функционисања и 
организације јединице локалне самоуправе и познавању 
послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао. 

 Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата којe не 
испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, 
биће одбачене закључком.

 VII РОК, МЈЕСТО, НАЧИН ПОДНОШЕЊА 
ПРИЈАВЕ И ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ РЕЛЕВЕНТНЕ ЗА 
ЈАВНИ КОНКУРС:

 Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана 
од дана објављивања Јавног конкурса. Јавни конкурс биће 
објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ 
и дневном листу „Независне новине“. Ако Kонкурс не 
буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана 
посљедњег објављивања. Јавни конкурс ће се објавити и 
у „Службеном гласнику Града Бијељина“, али се та објава 
неће рачунати у рокове за пријављивање кандидата.

 Пријаве се могу подносити непосредно у пријемној 
канцеларији Градске управе Града Бијељина (пријемна 
канцеларија) сваким радним даном од 07 до 15 часова или 
путем поште на адресу: Скупштина Града Бијељина, Трг 
Краља Петра I Карађорђевића бр. 1, 76300 Бијељина (са 
назнаком: Пријава на Јавни конкурс за попуну упражњеног 
радног мјеста секретара Скупштине града Бијељина). 
 
 Особа за давање додатних обавјештења о Јавном 
конкурсу је Мира Ристић, самостални стручни сарадник за 
скупштинске послове, контакт телефон: 055/232-172.

 Јавни конкурс се спроводи у складу са Правилником 
о јединственим процедурама за попуњавање упражњених 
радних мјеста у градској, односно општинској управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 42/17).

Број: 01-111-66/21
Бијељина,
Датум,  3. март 2021. год.

 На основу члана 53. став 1. и 2. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), и члана 39. став 2. тачка 43) Статута 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 
9/17), Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној 
дана 3. марта 2021. године, д о н и ј е л а  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР СЕКРЕТАРА

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Именује се Комисија за спровођење поступка 
по Јавном конкурсу за избор и именовање секретара 
Скупштине града Бијељина (у даљем тексту: Комисија за 
избор) у сљедећем саставу: 

 1) ИВАНА СТАНИШИЋ, предсједник 
 2) МИЛЕНКО ГАЈИЋ, члан
 3) ДРАГАНА ЉУБОЈЕВИЋ, члан
 4) ДУШАН САВИЋ, члан 
 5) ГОРАН МАРКОВИЋ, члан 

 2. Задатак Комисије за избор је да у складу са 
законом проведе поступак по Јавном конкурсу за избор 
и именовање секретара Скупштине града Бијељина, што 
укључује контролу испуњености општих и посебних услова 
и улазни интервју, сачини ранг листу са ужим избором 
кандидата који испуњавају критеријуме за именовање, по 
потреби припреми додатне информације о кандидатима, 
обави интервјуе те да по окончаном изборном конкурсу 
достави приједлог предсједнику Скупштине. 

 3. Комисија за избор престаје са радом даном 
именовања секретара Скупштине града Бијељина.

 4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 53. став 1. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике српске“, број 97/16) је 
прописано да за спровођење јавног конкурса за избор 
и именовање секретара скупштине, скупштина именује 
комисију, а ставом 2 истог члана је прописано да комисија 
има пет чланова, од којих су два члана одборници у 
скупштини, два члана службеници градске, односно 
општинске управе који имају одговарајућу стручну спрему 
и звање и радно искуство, а један члан са листе стручњака 
коју утврђује скупштина.; - Поступак за избор секретара 
скупштине подразумијева контролу испуњености општих 
и посебних услова и улазни интервју, а спроводи се у року 
од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата. 
(став 4.): - Поступак именовања секретара скупштине 
мора се окончати у року од 30 дана од дана достављања 
приједлога комисије из става 1. овог члана, предсједнику 
скупштине. (став 5). 

 С обзиром на изложено, ријешено је као у 
диспозитиву рјешења. 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ово Рјешење 
је коначно у управном поступку, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду у Бијељини у року од 
30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-67/21
Бијељина
Датум: 3. март 2021. год.
 

 
 На основу члана 39. став 2. тачка 24., а у вези са 
чланом 56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 36. Пословника 
о раду Скупштине града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на 
2. сједници одржаној дана 3. марта 2021. године,                            д 
о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНИ 
НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 1. Неда Петрић, разрјешава се дужности члана 
Одбора за друштвени надзор и представке Скупштине 
града Бијељина. 

 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина’’, број: 
9/17) прописано је да Скупштина града, у оквиру свог 
дјелокруга, бира и разрјешава предсједника Скупштине 
Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника 
Градоначелника и чланове сталних и повремених радних 
тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара 
Скупштине града и начелника одјељења односно службе 
и врши избор, именовања и разрјешења на другим 
позицијама у складу са законом, док је чланом 56. 
прописано да Скупштина Града може за извршење својих 
задатака оснивати сталне и повремене комисије, одборе и 
савјете, као радна тијела Скупштине Града (став 1), те да се 
број чланова, дјелокруг и начин рада сталних радних тијела 
Скупштине Града уређује пословником Скупштине Града, 
а повремених радних тијела одлуком Скупштине Града о 
оснивању тих тијела (став 2). 
 Чланом 36. Пословника о раду Скупштине 
града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17) прописано је да се за разматрање питања из 
надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката, 
као и за проучавање и разматрање других питања оснивају 
комисије, одбори и савјети као стална и повремена радна 
тијела Скупштине. 

 Дана 25.01.2021. године на 1. сједници Скупштине 
града Бијељина, донесено је Рјешење о избору Одбора 
за друштвени надзор и представке Скупштине града 
Бијељина. Имајући у виду чињеницу да је Неда Петрић 

дала оставку на мјесто члана Одбора за друштвени надзор 
и представке Скупштине града Бијељина, ријешено је као у 
диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ово Рјешење 
је коначно у управном поступку, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду у Бијељини у року од 
30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-68/21
Бијељина,
Датум: 3. март 2021. год.

 
  На основу члана 39. став 2. тачка 24., а у вези са 
чланом 56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 36., а у вези са 
чланом 74. Пословника о раду Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17), 
Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној дана 3. 
марта  2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНИ 
НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

БИЈЕЉИНА

 1. У Одбор за друштвени надзор и представке 
Скупштине града Бијељина именује се: 

 - Бобан Јовичевић, члан 

 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано 
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и 
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника 
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове 
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града, 
именује и разрјешава секретара Скупштине града и 
начелника одјељења односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу 
са законом , док је чланом 56. прописано да Скупштина 
Града може за извршење својих задатака оснивати сталне 
и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела 
Скупштине Града (став 1), те да се број чланова, дјелокруг и 
начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује 
пословником Скупштине Града, а повремених радних тијела 
одлуком Скупштине Града о оснивању тих тијела (став 2). 

 Чланом 36. Пословника о раду Скупштине 
Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 11/17) прописано је да се за разматрање питања из 
надлежности Скупштине, предлагања и разматрања аката, 
као и за проучавање и разматрање других питања оснивају 
комисије, одбори и савјети као стална и повремена радна 
тијела Скупштине, док је чланом 74. прописано да Одбор за 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.
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Александар Ђурђевић,с.р.
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друштвени надзор и представке Скупштине града Бијељина 
има предсједника и четири члана који се бирају из реда 
одборника у Скупштини. 

 Дана 25.01.2021. године на 1. сједници Скупштине 
града Бијељина, донесено је Рјешење о избору Одбора 
за друштвени надзор и представке Скупштине града 
Бијељина. Неда Петрић је дала оставку на мјесто члана 
Одбора за друштвени надзор и представке Скупштине 
града Бијељина, након чега је донијето рјешење о њеном 
разрјешењу. Комисија за избор и именовања је утврдила 
приједлог кандидата за члана Одбора за друштвени 
надзор и представке Скупштине града Бијељина. Након 
проведеног јавног гласања утврђено је да је приједлог 
Комисије за избор и именовања усвојен већином од 
укупног броја одборника Скупштине града Бијељина, те је 
ријешено као у диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ово Рјешење 
је коначно у управном поступку, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду у Бијељини у року од 
30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-69/21
Бијељина
Датум: 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 24., а у вези са 
чланом 56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 36. Пословника 
о раду Скупштине града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на 2. 
сједници одржаној дана 3. марта 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА 

МЛАДЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Александар Ђурђевић, разрјешава се дужности 
предсједника Комисије за младе Скупштине града Бијељина. 

 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано 
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и 
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника 
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове 
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града, 
именује и разрјешава секретара Скупштине града и 
начелника одјељења односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу 
са законом, док је чланом 56. прописано да Скупштина 
Града може за извршење својих задатака оснивати сталне 
и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела 
Скупштине Града (став 1), те да се број чланова, дјелокруг и 
начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује 

пословником Скупштине Града, а повремених радних тијела 
одлуком Скупштине Града о оснивању тих тијела (став 2). 
Чланом 36. Пословника о раду Скупштине града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) прописано 
је да се за разматрање питања из надлежности Скупштине, 
предлагања и разматрања аката, као и за проучавање и 
разматрање других питања оснивају комисије, одбори и 
савјети као стална и повремена радна тијела Скупштине. 
Дана 25.01.2021. године на 1. сједници Скупштине града 
Бијељина, донесено је Рјешење о избору Комсије за младе 
Скупштине града Бијељина. Имајући у виду чињеницу да је 
Александар Ђурђевић дао оставку на мјесто предсједника 
Комисије за младе Скупштине града Бијељина, ријешено је 
као у диспозитиву.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ово Рјешење 
је коначно у управном поступку, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду у Бијељини у року од 
30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-70/21
Бијељина,
Датум: 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 24., а у вези са 
чланом 56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 36., а у вези са 
чланом 64. Пословника о раду Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17), 
Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној дана 3. 
марта 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА 

МЛАДЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У Комисију за младе града Бијељина именује се: 

 - Горан Јањић, предсједник 

 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано 
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и 
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника 
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове 
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града, 
именује и разрјешава секретара Скупштине града и 
начелника одјељења односно службе и врши избор, 
именовања и разрјешења на другим позицијама у складу 
са законом , док је чланом 56. прописано да Скупштина 
Града може за извршење својих задатака оснивати сталне 
и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела 
Скупштине Града (став 1), те да се број чланова, дјелокруг и 
начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује 
пословником Скупштине Града, а повремених радних тијела 
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одлуком Скупштине Града о оснивању тих тијела (став 2). 
Чланом 36. Пословника о раду Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) прописано 
је да се за разматрање питања из надлежности Скупштине, 
предлагања и разматрања аката, као и за проучавање и 
разматрање других питања оснивају комисије, одбори и 
савјети као стална и повремена радна тијела Скупштине, док 
је чланом 64. прописано да Комисија за младе Скупштине 
града Бијељина има предсједника и шест чланова који 
се бирају из реда одборника у Скупштини и из реда 
представника омладинских савјета у Граду. 
 Дана 25.01.2021. године на 1. сједници Скупштине 
града Бијељина, донесено је Рјешење о избору Комисије за 
младе Скупштине града Бијељина. Александар Ђурђевић 
је дао оставку на мјесто предсједника Комисије за младе 
Скупштине града Бијељина, након чега је донијето рјешење 
о његовом разрјешењу. Комисија за избор и именовања је 
утврдила приједлог кандидата за предсједника Комисије 
за младе Скупштине града Бијељина. Након проведеног 
јавног гласања утврђено је да је приједлог Комисије за 
избор и именовања усвојен већином од укупног броја 
одборника Скупштине града Бијељина, те је ријешено као у 
диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ово Рјешење 
је коначно у управном поступку, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду у Бијељини у року од 
30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-71/21
Бијељина,
Датум: 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 24., а у вези са 
чланом 56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 36. Пословника 
о раду Скупштине града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 11/17), Скупштина Града Бијељина на 2. 
сједници одржаној дана 3. марта 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЈЕТА ЗА СПОРТ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Александар Ђурђевић, разрјешава се дужности 
члана Савјета за спорт Скупштине града Бијељина. 

 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано 
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и 
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника 
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове 
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града, 
именује и разрјешава секретара Скупштине града и 
начелника одјељења односно службе и врши избор, 

именовања и разрјешења на другим позицијама у складу 
са законом, док је чланом 56. прописано да Скупштина 
Града може за извршење својих задатака оснивати сталне 
и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела 
Скупштине Града (став 1), те да се број чланова, дјелокруг и 
начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује 
пословником Скупштине Града, а повремених радних тијела 
одлуком Скупштине Града о оснивању тих тијела (став 2). 
Чланом 36. Пословника о раду Скупштине града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) прописано 
је да се за разматрање питања из надлежности Скупштине, 
предлагања и разматрања аката, као и за проучавање и 
разматрање других питања оснивају комисије, одбори и 
савјети као стална и повремена радна тијела Скупштине. 
Дана 25.01.2021. године на 1. сједници Скупштине града 
Бијељина, донесено је Рјешење о избору Савјета за спорт 
Скупштине града Бијељина. Имајући у виду чињеницу да је 
Александар Ђурђевић дао оставку на мјесто члана Савјета 
за спорт Скупштине града Бијељина, ријешено је као у 
диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ово Рјешење 
је коначно у управном поступку, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду у Бијељини у року од 
30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-72/21
Бијељина,
Датум: 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 24., а у вези са 
чланом 56. став 1. и 2. Статута Града Бијељина („Службени 
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 36., а у вези са 
чланом 80. Пословника о раду Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17), 
Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној дана 3. 
марта 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЈЕТА ЗА СПОРТ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. У Савјет за спорт Скупштине града Бијељина 
именује се: 

 - Горан Јањић, члан 

 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 39. став 2. тачка 24. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина’’, број: 9/17) прописано 
је да Скупштина града, у оквиру свог дјелокруга, бира и 
разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника 
Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове 
сталних и повремених радних тијела Скупштине Града, 
именује и разрјешава секретара Скупштине града и 
начелника одјељења односно службе и врши избор, 
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именовања и разрјешења на другим позицијама у складу 
са законом , док је чланом 56. прописано да Скупштина 
Града може за извршење својих задатака оснивати сталне 
и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела 
Скупштине Града (став 1), те да се број чланова, дјелокруг и 
начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује 
пословником Скупштине Града, а повремених радних тијела 
одлуком Скупштине Града о оснивању тих тијела (став 2). 
Чланом 36. Пословника о раду Скупштине Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 11/17) прописано 
је да се за разматрање питања из надлежности Скупштине, 
предлагања и разматрања аката, као и за проучавање и 
разматрање других питања оснивају комисије, одбори и 
савјети као стална и повремена радна тијела Скупштине, док 
је чланом 80. прописано да Савјет за спорт Скупштине града 
Бијељина има предсједника и шест чланова који се бирају из 
реда одборника у Скупштини и спортских радника. 

 Дана 25.01.2021. године на 1. сједници Скупштине 
града Бијељина, донесено је Рјешење о избору Савјета за 
спорт Скупштине града Бијељина. Александар Ђурђевић 
је дао оставку на мјесто члана Савјета за спорт Скупштине 
града Бијељина, након чега је донијето рјешење о његовом 
разрјешењу. Комисија за избор и именовања је утврдила 
приједлог кандидата за члана Савјета за спорт Скупштине 
града Бијељина. Након проведеног јавног гласања утврђено 
је да је приједлог Комисије за избор и именовања усвојен 
већином од укупног броја одборника Скупштине града 
Бијељина, те је ријешено као у диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ово Рјешење 
је коначно у управном поступку, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду у Бијељини у року од 
30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-73/21
Бијељина,
Датум: 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21., члана 46. 
став 4. и члана 48. став 2. и став 7. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број: 
97/16 и 36/19), и члана 39. став 2. тачка 43. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној дана 3. 
марта 2021. године, д о н и ј е л а  је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ 
ДУЖНОСТИ ИЗМЕЂУ ИМЕНОВАНИХ, 
ОДНОСНО ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ЈАВНИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА, ЈАВНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД 

БИЈЕЉИНА

 1. Именује се Комисија за примопредају дужности 
између именованих, односно постављених лица у јавним 
предузећима, јавним установама и другим организацијама 
чији је оснивач Град Бијељина, на период од четири године, 
у сљедећем саставу: 

 1)  БОРО ЂОКИЋ, предсједник, 
 2)  ЖЕЉКА ГРУЈИЧИЋ, замјеник предсједника, 
 3)  ЉУБИША СТАНИШИЋ, члан, 
 4)  ОЛГА ТМУШИЋ, замјеник члана, 
 5) представник запослених у јавном предузећу, 
јавној установи или другој организацији, именован у складу 
са овим Рјешењем 
 6) замјеник представника запослених у јавном 
предузећу, јавној установи или другој организацији, 
именован у складу са овим Рјешењем. 

 2. Члана комисије за примопредају и његовог 
замјеника из реда запослених у јавним предузећима, јавним 
установама и другим организацијама чији је оснивач 
Град Бијељина, именује посебним рјешењем предсједник 
Скупштине Града.

 3. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да 
у складу са одредбама чланова 46. - 49. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) изврши припмопредају дужности у законом 
прописаним случајевима и роковима и о томе сачини 
записник. 
 
 4. Овим Рјешењем престаје да важи Рјешење 
о именовању Комисије за примопредају дужности 
између именованих, односно постављених лица у јавним 
предузећима, јавним установама и другим организацијама 
чији је оснивач град Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 32/16).

 5. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Образложење

 Чланом 46. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) 
прописано је да се одредбе о примопредаји дужности 
сходно примјењују и у случајевима примопредаје дужности, 
службених аката и службеног печата између именованих, 
односно постављених лица у јавним предузећима, јавним 
установама и другим организацијама чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе, као и између организација 
које престају да раде и новооснованих организација и 
служби јединице локалне самоуправе. Чланом 48. став 2. 
истог закона прописано је да скупштина именује Комисију 
на период од четири године, са могућношћу поновног 
именовања, а ставом 4 истог члана да чланови комисије 
имају замјенике док је ставом 7. истог члана прописано да 
када се примопредаја дужности врши између лица из члана 
46. став 4. овог закона, да су два члана Комисије су из реда 
запослених у градској, односно општинској управи, а један 
члан је из реда запослених у јавном предузећу, јавној установи 
или другој организацији чији је оснивач јединица локалне 
самоуправе. Задатак Комисије за примопредају дужности 
између именованих, односно постављених лица у јавним 
предузећима, јавним установама и другим организацијама 
чији је оснивач Град Бијељина је прописан члановима 46. 
- 49. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19).

 С обзиром на изложено, ријешено је као у 
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диспозитиву рјешења. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ово Рјешење 
је коначно у управном поступку, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду у Бијељини у року од 
30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-74/21
Бијељина,
Датум: 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21., члана 46. 
став 5. и члана 48. став 2. и став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број: 
97/16 и 36/19), и члана 39. став 2. тачка 43. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној дана 3. 
марта 2021. године, д о н и ј е л а  је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ 
ДУЖНОСТИ ИЗМЕЂУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ИЗМЕЂУ 
СЛУЖБЕНИКА НА РУКОВОДЕЋИМ РАДНИМ 

МЈЕСТИМА

 1. Именује се Комисија за примопредају 
дужности између Градоначелника и између службеника на 
руководећим радним мјестима, на период од четири године, 
у сљедећем саставу: 

 1)  БОРО ЂОКИЋ, предсједник, 
 2)  ЖЕЉКА ГРУЈИЧИЋ, замјеник предсједника, 
 3)  ЉУБИША СТАНИШИЋ, члан, 
 4)  ДРАГАНА ЉУБОЈЕВИЋ, замјеник члана, 
 5)  ЈАСМИНА АБУЛАХАГИЋ, члан, 
 6)  АЛЕКСА ЂОКИЋ, замјеник члана. 

 2. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења је да 
у складу са одредбама чланова 46. - 49. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) изврши припмопредају дужности у законом 
прописаним случајевима и роковима и о томе сачини 
записник. 

 3. Овим Рјешењем престаје да важи Рјешење о 
именовању Комисије за примопредају дужности између 
именованих, односно постављених службеника на 
руководећим мјестима („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 30/16).

 4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“. 

Образложење

 Чланом 46. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) 
прописано је да се у случају престанка мандата 
функционера јединице локалне самоуправе, врши 
примопредаја дужности између функционера, а ставом 5. да 

се одредбе о примопредаји дужности сходно примјењују и 
у случајевима примопредаје дужности између именованих, 
односно постављених службеника на руководећим радним 
мјестима. Чланом 48. истог закона прописано је да се 
примопредаја дужности врши у присуству Комисије за 
примопредају дужности, коју именује скупштина на период 
четири године, са могућношћу поновног именовања, те да 
комисија има три члана, од којих је један члан предсједник 
комисије , а чланови комисије имају замјенике. Даље је 
прописано  да када се примопредаја дужности врши између 
градоначелника, односно начелника општине, или између 
службеника на руководећим радним мјестима, Комисија се 
именује из реда запослених у градској, односно општинској 
управи. Задатак Комисије за примопредају дужности између 
градоначелника и између службеника на руководећим 
радним мјестима је прописана члановима 46. - 49. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19).

 С обзиром на изложено, ријешено је као у 
диспозитиву рјешења. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ово Рјешење 
је коначно у управном поступку, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду у Бијељини у року од 
30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-75/21
Бијељина,
Датум: 3. март 2021. год.

 На основу члана 39. став 2. тачка 21., члана 46. 
став 1. и члана 48. став 2. и став 6. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), и члана 39. став 2. тачка 24. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17), 
Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној дана 3. 
марта 2021. године, д о н и ј е л а  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ 
ДУЖНОСТИ ИЗМЕЂУ ПРЕДСJЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА БИЈЕЉИНА

 1. Именује се Комисија за примопредају дужности 
између предсједника Скупштине града Бијељине, на период 
од четири године, у саставу: 

 1) ИВАНА СТАНИШИЋ, предсједник
 2) МИРЈАНА ОРАШАНИН, замјеник предсједника,
 3) СЛАВИША ВУЈАНОВИЋ, члан,
 4) МУСТАФА ГРАДАШЧЕВИЋ, замјеник члана,
 5) МИЛЕНКО МИТРОВИЋ, члан
 6) РАДОСАВ ЂОКИЋ, замјеник члана. 

 2. Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења је да 
у складу са одредбама чланова 46. - 49. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) изврши припмопредају дужности у законом 
прописаним случајевима и роковима и о томе сачини записник. 
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 3. Овим Рјешењем престаје да важи Рјешење о 
именовању Комисије за примопредају дужности између 
предсједника Скупштине („Службени гласник Града 
Бијељине“, број: 43/20).

 4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељине“. 

О б р а з л о ж е њ е

 Чланом 46. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) 
прописано је да се у случају престанка мандата функционера 
јединице локалне самоуправе, врши примопредаја дужности 
између функционера. Чланом 48. став 1. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 
97/16 и 36/19) прописано је да се примопредаја дужности 
врши у присуству Комисије за примопредају дужности, а 
ставом 2. истог члана је прописано да скупштина именује 
Комисију на период од четири године, са могућношћу 
поновног именовања, док је ставом 3 истог члана прописано 
да Комисија има три члана од којих је један члан предсједник 
Комисије, а ставом 4. истог члана да чланови Комисије имају 
замјенике. Истим чланом Закона, ставом 6. је прописано је да 
када се примопредаја дужности врши између предсједника 
скупштине, Комисију чине одборници у скупштини. Задатак 
Комисије за примопредају дужности између предсједника 
Скупштине града Бијељине је прописан члановима 46. - 
49. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19).

 С обзиром на изложено, ријешено је као у 
диспозитиву рјешења. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ово Рјешење 
је коначно у управном поступку, те против њега није 
дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 
подношењем тужбе Окружном суду у Бијељини у року од 
30 дана од дана достављања рјешења.

Број: 01-111-76/21
Бијељина,
Датум: 3. март 2021. год.

 На основу члана 82. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19), члана 90. став 2. Статута Града Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) а у вези са 
тачкom 2. Закључка о проглашењу мандата одборницима у 
Скупштини Града Бијељина изабраним на изборима одржаним 
дана 15.11.2020. године („Службени гласник Града Бијељина“, 
број: 2/21), Скупштина Града Бијељина на 2. сједници одржаној 
дана 3. марта 2021. године, донијела је сљедећи:

З А К Љ У Ч А К
О ПРОГЛАШЕЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ

У СКУПШТИНИ ГРАДА БИЈЕЉИНА ИЗАБРАНИМ НА 
ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ ДАНА 15.11.2020. ГОДИНЕ

I
 Проглашава се мандат одборнику у Скупштини 

Града Бијељина изабраним на изборима одржаним дана 
15.11.2020. године, и то: 

 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОKРАТА - 
СНСД - МИЛОРАД ДОДИK 

 1. Горан Јањић

II
 Овaј закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 01-013-2-29/21                                                                                                                                                                                 
Бијељин,  
Датум, 3. март 2021. год.

 На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 90/17 и 98/20), члана 59. и 82. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. и 90. Статута Града 
Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и 
члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне 
заштите у области заштите и спашавања у Граду Бијељина 
(„Службени гласник Града Бијељина“,   број:   11/13),   на   
приједлог   Градског   штаба   за   ванредне   ситуације 
Градоначелник Града Бијељина доноси

Н А Р Е Д Б У
о измјени Наредбе о  обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) на територији Града Бијељина

 1. У Наредби о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 
корона (COVID-19) на територији Града Бијељина број: 02-
014-1-438/21 од 24.02.2021.године, тачка 6.мјења се и гласи:

 „6. Од 01.03.2021.године дозвољава се 
организација музике уживо у угоститељским објектима 
за смјештај, исхрану и пиће на подручју Града Бијељина уз 
поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао 
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.”

 2. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће 
објављена у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број:02-014-1-488/21
Бијељина,
Датум, 02. март 2021. год.

  На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  
и 36/19 ) , члана  18, 25 и 32 Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

  

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

Александар Ђурђевић,с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-01/21

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СКП-01/21

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:

 -УРЕЂЕЊЕ ИЗЛАЗНО-УЛАЗНИХ ПУТНИХ 
ПРАВАЦА И ОБАЛЕ КАНАЛА ДАШНИЦА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА-

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 34.188,03 КМ (без ПДВ-а) 
односно 40.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства ће бити 
обезбијеђена  из буџета за 2021. годину са буџетске ставке: 
“Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена, и 
одржавање зелених површина“ економски код 412 800; 
потрошачка јединица 000 5170.
 С обзиром на чињеницу да Буџет за 2021. годину није 
усвојен, према привременом финансирању на буџетским 
ставкама је расположиво мање средстава од планираних за 
предметну јавну набавку. Након спроведеног поступка јавне 
набавке и  закљученог Оквирног споразума Уговорни орган 
ће закључити појединачне Уговоре у складу са средствима 
која буду расположива на буџетским ставкама и по потреби 
Уговорног органа.
                                                                                                                      

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз закључивање оквирног споразума уз провођење 
Е-аукције у складу са чланом 9. Закона о јавним набавкама – 
резервисани уговор.

V
 Рок за реализацију предметних услуга   је од дана 
потписивања оквирног споразума до 31.12.2021.године.

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.  

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.

 VIII
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-30/21
Бијељина, 
Датум: 02.03.2021. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  
и 36/19 ) , члана  18  и  25. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ  РАДОВА  БРОЈ:02-404-23/21  од 

24.02.2021.године ШИФРА:ДД-17-У1/20

I
 На основу Измијењене забиљешке од 25.02.2021. 
године, врши се измјена члана III Одлуке о приступању 
поступку јавне набавке број: 02-404-23/21 од 24.02.2021. 
године и умјесто постојећег стајаће следеће:

 :„Предвиђени максимални износ  средстава за 
реализацију Уговора 1  је  21.367,53 КМ (без ПДВ-а) односно  
25.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су обезбијеђена 
из буџета за 2020. године са буџетске ставке „Набавка 
грађевинских објеката-инвестиције у спортске објекте“ 
(економски код 511100, потрошачка јединица 0005210).“

II
 Остале одредбе Одлуке о приступању поступку 
јавне набавке број: 02-404-23/21 од 24.02.2021.  године 
остају непромијењене.

III
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-23/21
Бијељина, 
Датум: 02.03.2021. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  
и 36/19 ) , члана  18  и  25. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ РОБА 

ШИФРА: ОЗП-01/21

I
ПРИСТУПА СЕ  набавци роба под шифром: ОЗП-01/21

II
 За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће 
се набавка следећих роба :

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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НАБАВКА РАЧУНАРА И ШТАМПАЧА ЗА ПОТРЕБЕ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

III
 Предвиђени максимални износ средстава 
за реализацију јавне набавке је 34.188,03 КМ (без 
ПДВ-а) односно 40.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства  
су    обезбијеђена из буџета за 2021.годину  са буџетске 
ставке „Набавка опреме за Градску управу и Скупштину“ 
економски код 511300 потрошачка јединица 0005240.

IV
            Набавка ће се спровести путем  Отвореног  поступка 
уз провођење Е аукције.

V
 Предвиђени  рок за реализацију јавне набавке је 30 
(тридесет) дана од дана потписивања Уговора. 

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.                                          
                                                                               

VIII
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-27/21
Бијељина, 
Датум: 02.03.2021. год.

 На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  
и 36/19 ) , члана  18, 25 и 32 Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-03/21

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СКП-03/21

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:

 ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ТРОТОАРА У 
ГРАДУ БИЈЕЉИНА
 

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 25.641,02 КМ (без ПДВ-а) 
односно 30.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). Средства ће бити 
обезбијеђена  из буџета за 2021. годину са буџетске ставке: 
“Финансирање комуналне потрошње, јавна хигијена, и 
одржавање зелених површина“ економски код 412800; 
потрошачка јединица 0005170.
 
 С обзиром на чињеницу да Буџет за 2021. годину није 
усвојен, према привременом финансирању на буџетским 
ставкама је расположиво мање средстава од планираних 
за предметну јавну набавку.  Након спроведеног поступка 
јавне набавке и  закљученог Оквирног споразума Уговорни 
орган ће закључити појединачне Уговоре у складу са 
средствима која буду расположива на буџетским ставкама 
и по потреби Уговорног органа.
                                                                                                               

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз закључивање оквирног споразума уз 
провођење Е-аукције 

V
 Рок за реализацију предметних услуга   је од дана 
потписивања оквирног споразума до 31.12.2021.године.

VI
  Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.  

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.

 VIII
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-404-31/21 
Бијељина, 
Датум: 02.03.2021. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  
и 36/19 ), члана  18, 25  и  32. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА ШИФРА: СКП-13(2 Лота)/21

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци радова  под 
шифром: СКП-13 (2Лота)/21

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих радова:

 РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ  ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

 ЛОТ 1: Редовно одржавање локалних и 
некатегорисаних путева и улица у насељима  на подручју 
Града Бијељина
 ЛОТ 2: Редовно одржавање (ископ и прочишћавање 
канала) локалних и некатегорисаних путева и улица у 
насељима  на подручју Града Бијељина

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 102.564,10 КМ (без ПДВ-а) 
односно 120.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). За  ЛОТ 1 предвиђено 
је  68.376,07 КМ (без ПДВ-а) односно 80.000,00 КМ (са 
ПДВ-ом) и за ЛОТ 2 34.188,03 КМ ( без ПДВ-а) односно  
40.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства ће бити обезбијеђена  
из буџета за 2021. годину са буџетске ставке:“Одржавање 
хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање 
локалних и некатегорисаних путева, крпљење ударних 
рупа“ економски код 412 500; потрошачка јединица 
0005170.
 С обзиром на чињеницу да Буџет за 2021. 
годину није усвојен, према привременом финансирању 
на буџетској ставци је расположиво мање средстава од 
планираних за јавну набавку.  Након спроведене јавне 
набавке и  закљученог Оквирног споразума Уговорни орган 
ће закључити појединачне Уговоре у складу са средствима 
која буду расположива на буџетској ставци и по потреби 
Уговорног органа.

IV
 Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз закључивање оквирног споразума  уз 
провођење Е аукције. 

V
 Рок за реализацију предметних радова за  оба 
Лот-а је од дана потписивања оквирног споразума до 
31.12.2021.године. 

VI
 Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.  

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.

 VIII
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-29/21
Бијељина, 
Датум: 02.03.2021. год.

 На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина 
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о 
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16  
и 36/19 ), члана  18, 25  и  32. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18), 
Градоначелник  д о н о с и :

О  Д  Л  У  К  У 
О  ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

УСЛУГА ШИФРА: СКП-04 (4 Лота)/21

I
 ПРИСТУПА СЕ  јавној набавци услуга  под 
шифром: СКП-04 (4 Лота)/21

II
 За потребе Одјељења за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна 
набавка следећих услуга:

 О Д Р Ж А В А Њ Е - П О Ш Љ У Н Ч А В А Њ Е 
ЛОКАЛНИХ  МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ 
МАКАДАМСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

 ЛОТ 1: Одржавање-пошљунчавање локалних 
макадамских путева – ИСТОЧНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
 ЛОТ 2: Одржавање-пошљунчавање локалних 
макадамских путева – ЗАПАДНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
 ЛОТ 3: Одржавање-пошљунчавање локалних 
макадамских путева – СЈЕВЕРНИ ДИО ГРАДА БИЈЕЉИНА
 ЛОТ 4: Одржавање-пошљунчавање ГРАДСКИХ 
макадамских улица

III
 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 119.658,11 КМ (без ПДВ-а) 
односно 140.000,00 КМ ( са ПДВ-ом). За  ЛОТ 1 предвиђено 
је   36.324,78 КМ (без ПДВ-а) односно 42.500,00 КМ ( са 
ПДВ-ом), за  ЛОТ 2 44.871,79 КМ (без ПДВ-а) односно 
52.500,00 КМ ( са ПДВ-ом), за ЛОТ 3 17.094,02 КМ (без 
ПДВ-а) односно 20.000,00 КМ ( са ПДВ-ом) и за ЛОТ 4 
износ од 21.367,52 КМ (без ПДВ-а) односно 25.000,00 КМ ( 
са ПДВ-ом). 
 Средства ће бити обезбијеђена  из буџета за 2021. 
годину са буџетске ставке: “Одржавање хоризонталне 
и вертикалне сигнализације, одржавање локалних 
и некатегорисаних путева, крпљење ударних рупа“ 
економски код 412 500; потрошачка јединица 000 5170.
 С обзиром на чињеницу да Буџет за 2021. 
годину није усвојен, према привременом финансирању 
на буџетској ставци је расположиво мање средстава од 
планираних за јавну набавку.  Након спроведене јавне 
набавке и  закљученог Оквирног споразума Уговорни орган 
ће закључити појединачне Уговоре у складу са средствима 
која буду расположива на буџетској ставци и по потреби 
Уговорног органа.

IV
  Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног 
поступка уз закључивање оквирног споразума  уз 
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провођење Е аукције. 

V
 Рок за реализацију предметних услуга за  све 
Лот-ове  је од дана потписивања оквирног споразума до 
31.12.2021.године. 

VI

  Критеријум који ће се примјењивати при избору 
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде.  

VII
 Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 
формирати  доношењем посебног рјешења.

 VIII
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-28/21
Бијељина, 
Датум: 02.03.2021. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 11. 
Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, бр. 70/12) 
и члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) члана 71. Статута 
Града Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број:09/17) и члана 48. Правилника о јавним набавкама 
роба, услуга и радова (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, 
број.13/17,02/18), Градоначелник д о н о с и:

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 у поступку јавне набавке  ОЗП-05/20
 

I
 У поступку јавне набавке путем Отвореног 
поступка уз провођење Е-аукције, објављеном на Порталу 
јавних набавки дана 28.09.2020. године и у Сл. Гласнику 
БиХ бр.61/20 од 02.10.2020. године, а која се односи на 
набавку роба: “НАБАВКА СВЈЕЖЕГ И КОНЗЕРВИРАНОГ 
ВОЋА И ПОВРЋА И ОСТАЛЕ РОБЕ  ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ 
КУХИЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА”,  понуде 
су доставили следећи понуђачи:

 1. ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина  
 2. ДОО „Грађапромет“  Бијељина 

II 
 На Одлуку о избору најповољнијег понуђача 
јавне набавке број: 02-404-175/20 од 05.11.2020. године 
уложена је жалба понуђача ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина, 
заступана по пуномоћнику адвокату Грозди Ђукић која је 
благовремена, допуштена и изјављена од овлаштеног лица. 
По рјешењу Канцеларије за разматрање жалби број:  ЈН2-
02-07-1-3399-7/20 од 17.12.2020. године, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача јавне набавке број: 02-404-175/20 
од 05.11.2020. године се поништава те се  предмет враћа 
на поновни поступак. Kомисија је у поновном поступку 
оцјене понуда приступила  разматрању приспјелих понуда 
и установила  да су  понуде у потпуности испуниле услове 
предвиђене тендерском документацијом, такође понуда 
понуђача ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина испуњава услов 
примјене преференцијалног третмана домаћег, те је на 
основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде и након проведене е-аукције, 
утврђена је коначна ранг листа понуђача који су учествовали 
на е-аукцији:

 1. ДОО „Грађапромет“  Бијељина 25.819,00 КМ без 
ПДВ-а
 2. ДОО „Лала и Лаћо“ Бијељина 36.922,12 КМ без 
ПДВ-а

 и оцијењено да је најповољнији понуђач:

 ДОО „Грађапромет“ Бијељина са понуђеном 
цијеном у износу од 25.819,00 КМ (без ПДВ-а)

III
 Записник о оцјени понуда број: 02-404-175/20 од 
23.02.2021. године је саставни дио ове Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача.

IV
 Овом Одлуком ставља се ван снаге  Одлука о избору 
број: 02-404-175/20 од 05.11.2020.године.
       

V

 Изабрани понуђач дужан је да у року од 5  (пет) дана од 
дана пријема ове Одлуке достави оригинал или овјерене копије 
докумената којима потврђује вјеродостојност достављених 
изјава из члана 47.  Закона о јавним набавкама БиХ .

 Уколико понуђач у горе наведеном року не достави 
тражену документацију уговорни орган ће даље поступати 
у складу са ЗЈН.

VI
 Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 
изјавити најкасније у року од 10 дана од дана пријемa исте.

 Жалба се изјављује уговорном органу у писаној 
форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

 Жалба се подноси у довољном броју примјерака, 
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена 
квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и 
другим странкама у поступку.

VII
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број:02-404-175/20
Бијељина, 
Датум: 02.03.2021. год.
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 На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 71. став 1. тачка 8. Статута 
Грaда Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 
9/17) и члана 3. Упутства о провођењу поступка редовне 
анализе организације и систематизације радних мјеста у 
Градској управи Града Бијељина (“Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 3/21), Градоначелник Града Бијељина дана 
02. марта 2021. године доноси

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА АНАЛИЗЕ

ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ
МЈЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

I
 Овом Одлуком покреће се поступак за анализу 
организације и систематизације радних мјеста у Градској 
управи Града Бијељина која је успостављена Правилником 
о организацији и систематизацији радних мјеста у Градској 
управи Града Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, 
број: 4/18, 24/18, 10/19, 20/20, 25/20 и 42/20).

  Поступак анализе организације и систематизације 
радних мјеста из става 1. ове тачке врши се за све 
организационе јединице Градске управе Града Бијељина (у 
даљем тексту: Градска управа) у погледу преиспитивања 
адекватности успостављене организације и систематизације 
радних мјеста у свим организационим јединицама Градске 
управе. 

II
 Поступак анализе организације и систематизације 
радних мјеста у Градској управи спровешће Радно тијело 
за анализу организације и систематизације радних мјеста, 
именовано рјешењем Градоначелника Града Бијељина, 
у складу са Упутством о спровођењу поступка анализе 
организације и систематизације радних мјеста у Градској 
управи Града Бијељина.

III
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о спровођењу ревизије/анализе организације и 
систематизације радних мјеста у Градској управи Града 
Бијељина (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 7/17).

IV
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-014-1-489/2021
Бијељина,
Датум: 02.03.2021. год.

 На основу члана 59. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 
97/16 и 36/19), члана 71. став 1. тачка 8. Статута Грaда 
Бијељина (“Службени гласник Града Бијељина”, број: 9/17) 
и чланова 4. и 5. Упутства о провођењу поступка редовне 
анализе организације и систематизације радних мјеста у 
Градској управи Града Бијељина (“Службени гласник Града 

Бијељина”, број: 3/21), Градоначелник Града Бијељина дана 
02. марта 2021. године доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Радног тијела за провођење поступка 

анализе организације и систематизације радних мјеста у
Градској управи Града Бијељина

I
 У Радно тијело за провођење поступка анализе 
организације и систематизације радних мјеста у Градској 
управи Града Бијељина именују се:

 1. Миодраг Бешлић, савјетник Градоначелника 
Града Бијељина,
 2. Душан Трифковић, службеник Одјељења за 
привреду 
 3. Сретен Вучковић, службеник Одјељења за 
пољопривреду,
 4. Душан Савић, службеник Одјељења за просторно 
уређење,
 5. Богдан Тадић, службеник Одјељења за стамбено – 
комуналне послове и заштиту животне средине,
 6. Гордана Петровић, службеник Одјељења за 
финансије,
 7. Љубиша Танацковић, службеник Одјељења за 
друштвене дјелатности,
 8. Предраг Петричевић, службеник Одјељења за 
инспекцијске послове,
 9. Младен Марић, службеник Одјељења за борачко-
инвалидску и цивилну заштиту,
 10. Нада Стјепановић, службеник Одјељења за 
општу управу,
 11. Миленко Видаковић, службеник Одјељења 
комуналне полиције,
 12. Дејан Благојевић, руководилац Стручне службе  
Скупштине Града Бијељина,
 13. Миле Спасојевић, шеф Одсјека Територијалне 
ватрогасне јединице,
 14. Митар Шкорић, шеф Одсјека заједничких 
послова,
 15. Ђорђо Вујановић, шеф Одсјека за јавне набавке, 
инвестиције и надзор,
 16. Зоран Раниловић, шеф Одсјека за информационе 
технологије,
 17. Рацо Марјановић, службеник Одсјека за послове 
мјесних заједница,
 18. Анкица Тодоровић, шеф Одсјека за локални 
економски развој и европске интеграције,
 19. Нада Ђурић, руководилац Јединице за интерну 
ревизију,
 20. Јелена Алексић, шеф Одсјека за управљање 
људским ресурсима.

II
 Радно тијело има задатак да спроводи поступак 
редовне анализе организације и систематизације радних 
мјеста у Градској управи Града Бијељина у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији радних 
мјеста у Градској управи Града Бијељина и Упутством 
о спровођењу поступка анализе организације и 
систематизације радних мјеста у Градској управи Града 
Бијељина.
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III
 Овим Рјешењем ставља се ван снаге Рјешење о 
именовању Радног тијела за провођење поступка редовне 
анализе организације и систематизације радних мјеста у 
Градској управи Града Бијељина (“Службени гласник Града 
Бијељина”, број: 8/17).

IV
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-014-1-490/2021 
Бијељина,
Датум: 02.03.2021. год.

 На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 
члана 71. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 5. Правилника о додјели 
једнократне новчане помоћи за обављање асистиране 
репродукције – вантјелесне оплодње („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 8/12, 12/13 и 18/18), Градоначелник 
Града Бијељина,  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ 
ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
АСИСТИРАНЕ РЕПРОДУКЦИЈЕ – ВАНТЈЕЛЕСНЕ 

ОПЛОДЊЕ

I
 У Комисију за додјелу једнократне новчане помоћи 
за обављање асистиране репродукције – вантјелесне 
оплодње ( у даљем тексту: Комисија)  именују се:

 1. Љубица Млађеновић, предсједник ,
 2. Славица Угреновић, члан  и
 3. Тања Милинковић, члан.

II
 Задатак Комисије је да периодично, по приспјећу 
захтјева за додјелу једнократне новчане помоћи на име 
обављања асистиране репродукције – вантјелесне оплодње, 
утврди да ли су кандидати доставили одговарајућу 
документацију и да ли испуњавају услове за додјелу 
једнократне новчане помоћи сходно одредбама  Правилника 
о додјели једнократне новчане помоћи за обављање 
асистиране репродукције – вантјелесне оплодње.

III
 По окончању рада, Комисија Градоначелнику Града 
Бијељина подноси извјештај о раду са приједлогом кандидата 
који испуњавају услове за додјелу једнократне новчане помоћи.
 

IV
  Oво Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

Број: 02-500-1/21
Бијељина,  
Датум, 26.02.2021. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-12/21 од 05.02.2021. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у 
регистарском листу број 128 упис промјене лица овлашћеног 
за заступање  Заједнице етажних власника „НУШИЋЕВА 
40“ Бијељина, улица Нушићева бр. 40 Бијељина, са сљедећим 
подацима:                  
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„НУШИЋЕВА 40“ Бијељина, улица Нушићева бр. 40,  
Регистарски лист број: 128.
 Оснивачи: 9 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Слободанка Марјановић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.
 Ранији заступник заједнице Синиша Стевановић.

Број: 02/3-372-12/21 
Бијељина, 
Дана, 5. фебруар 2021. год.

О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-13/21 од 16.02.2021. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у 
регистарском листу број 34 упис промјене лица овлашћеног 
за заступање  Заједнице етажних власника „ЗГРАДА 
ЦЕНТАР 3“ Бијељина, улица Милоша Обилића бр. 3 
Бијељина, са сљедећим подацима:                  
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„ЗГРАДА ЦЕНТАР 3“ Бијељина, улица Милоша Обилића бр. 
3 Бијељина,  Регистарски лист број: 34.
 Оснивачи: 12 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Радмила Секанић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Милорад Ловре.

Број: 02/3-372-13/21
Бијељина,    
Дана, 16.02.2021. год.

   

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

   

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Богдан Тадић, с.р.

   

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Богдан Тадић, с.р.
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О Г Л А С

 Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе Града Бијељина 
на основу рјешења број 02/3-372-18/21 од 18.02.2021. 
године, извршило је у регистру заједница Града Бијељина, у 
регистарском листу број 62 упис промјене лица овлашћеног 
за заступање  Заједнице етажних власника „СТАРИ 
НЕБОДЕР“ Бијељина, улица Гаврила Принципа бр. 1 
Бијељина, са сљедећим подацима:                  
 Назив и сједиште: Заједница етажних власника 
„СТАРИ НЕБОДЕР“ Бијељина, улица Гаврила Принципа бр. 
1 Бијељина,  Регистарски лист број: 62.
 Оснивачи: 15 етажних  власника зграде.  
 Дјелатност:  68.20 – изнајмљивање и пословање 
сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
закуп.  Заједница у правном промету иступа самостално  у 
оквиру своје дјелатности а за обавезе одговара цјелокупном 
својом имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
 Заступник: Симо Цвјетиновић, предсједник 
Управног одбора заједнице етажних власника, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.
Ранији заступник заједнице Жива Макрин.

Број: 02/3-372-18/21  
Бијељина,      
Дана, 18.02.2021. год.

   

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА
Богдан Тадић, с.р.
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АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ОДЛУКА О ПРЕНОСУ СВОЈИНЕ И ПОСЈЕДА 
СА ГРАДА БИЈЕЉИНА НА РЕПУБЛИКУ 
СРПСКУ У СВРХУ ИЗГРАДЊЕ АУТО-ПУТА И 
ГАСОВОДА ДИОНИЦЕ БРЧКО-БИЈЕЉИНА-
РАЧА

ОДЛУКА О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ОДРЕЂЕНОГ 
ЗЕМЉИШТА

ОДЛУКА О ПРОДАЈИ НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ 
КАО К.П. БРОЈ 735/4 К.О. БИЈЕЉИНА 1 РАДИ 
ОБЛИКОВАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ

ОДЛУКА О ПРОДАЈИ НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНИХ 
КАО К.П. БРОЈ 5164/20 И К.П. 5164/30 
К.О. БИЈЕЉИНА 2 РАДИ ОБЛИКОВАЊА 
ГРАЂЕВИНСКЕ ЧЕСТИЦЕ

ОДЛУКА О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЈАВНЕ 
ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕНОСТИ ОЗНАЧЕНЕ КАО 
К.П. БРОЈ 160/4 К.О. ТРИЈЕШНИЦА

ОДЛУКА О РАЗВРГНУЋУ СУВЛАСНИЧКЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА 
ОЗНАЧЕНИМ КАО К.П. БРОЈ 1535/1, 1535/2, 
1535/3 И 1825/7 К.О. МОДРАН

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА, 
ТРГОВА ДИЈЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА, 
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И ОБИЉЕЖАВАЊА 
ЗГРАДА БРОЈЕВИМА

ОДЛУКА О ВИСИНИ ПОРЕСКЕ СТОПЕ 
ПОРЕЗА НА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2021. 
ГОДИНУ

ОДЛУКА О ВИСИНИ ВРИЈЕДНОСТИ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БИЈЕЉИНА НА ДАН 
31.12.2020. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О СТИЦАЊУ СВОЈИНЕ НА 
НЕПОКРЕТНОСТИ ОЗНАЧЕНОЈ КАО К.П. 
БРОЈ 1143/1 К.О. БИЈЕЉИНА СЕЛО

ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
УДРУЖЕЊУ ПОРОДИЦА НЕСТАЛИХ 
БОРАЦА И ЦИВИЛА „СЕМБЕРИЈА И 
МАЈЕВИЦА“ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕН 
ОБИЉЕЖЈА ПОГИНУЛИМ И НЕСТАЛИМ 
БОРЦИМА ГРАДА БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
УДРУЖЕЊУ ЧЕТНИКА ВЕТЕРАНА 
„СЕМБЕРИЈА“ ИЗ ДРУГОГ СВЈЕТСКОГ РАТА 
ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕН БИСТЕ ЂЕНЕРАЛУ 
ДРАГОЉУБУ ДРАЖИ МИХАЈЛОВИЋУ

ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД 
ЧЛАНОВА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ЈКП „ГРАДСКО ГРОБЉЕ“ ДОО БИЈЕЉИНА

ОДЛУКА О ФОРМИРАЊУ ГРАДСКОГ 
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

16. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЕТИЧКИ КОДЕКС ИЗАБРАНИХ 
ПРЕДСТАВНИКА - ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ЗАКЉУЧАК О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ 
ЗА ИЗМЈЕНУ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА 

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
ИНФОРМАТИВНОГ И ИЗДАВАЧКОГ 
ПРЕДУЗЕЋА СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
ИНФОРМАТИВНОГ И ИЗДАВАЧКОГ 
ПРЕДУЗЕЋА СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 
АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
ПРЕДУЗЕЋА  БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА 
РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА  
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА 
ЈОВА ЗМАЈ“  БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“  
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ БИЈЕЉИНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ

САДРЖАЈ
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Р Ј Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ИЗБОР СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА ОДБОРА 
ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА 
ЗА ДРУШТВЕНИ НАДЗОР И ПРЕДСТАВКЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА 
КОМИСИЈЕ ЗА МЛАДЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА 
КОМИСИЈЕ ЗА МЛАДЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЈЕТА 
ЗА СПОРТ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЈЕТА 
ЗА СПОРТ СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ИЗМЕЂУ 
ИМЕНОВАНИХ, ОДНОСНО ПОСТАВЉЕНИХ 
ЛИЦА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, 
ЈАВНИМ УСТАНОВАМА И ДРУГИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД 
БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ 
ИЗМЕЂУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ИЗМЕЂУ 
СЛУЖБЕНИКА НА РУКОВОДЕЋИМ РАДНИМ 
МЈЕСТИМА

РЈЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ ИЗМЕЂУ 
ПРЕДСJЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА

ЗАКЉУЧАК ГОРАН ЈАЊИЋ

АКТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

НАРЕДБА О ИЗМЈЕНИ НАРЕДБЕ О 
ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА 
ЗА РЕАГОВАЊЕ НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ 
ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ КОРОНА 
(COVID-19) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
БИЈЕЉИНА 

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА СКП-01/21

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О 
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

РАДОВА БРОЈ: 02-404-23/21 ОД 24.02.2021. 
ГОДИНЕ ШИФРА: ДД-17-У1/20

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
НАБАВКЕ РОБА ШИФРА ОЗП-01/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА СКП-03/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ШИФРА СКП-13 (2 
ЛОТА)/21

ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ШИФРА СКП-04 (4 
ЛОТА)/21

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ 
ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОЗП-05/20

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА 
АНАЛИЗЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ МЈЕСТА У 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РАДНОГ ТИЈЕЛА 
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА АНАЛИЗЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ 
РАДНИХ МЈЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
ГРАДА БИЈЕЉИНА

РЈЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ДОДЈЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ 
ПОМОЋИ ЗА ОБАВЉАЊЕ АСИСТИРАНЕ 
РЕПРОДУКЦИЈЕ-ВАНТЈЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

ОГЛАСИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „НУШИЋЕВА 40“ 
БИЈЕЉИНА, УЛИЦА НУШИЋЕВА БР. 40 
БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „ЗГРАДА ЦЕНТАР 3“ 
БИЈЕЉИНА, УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА БР. 
3 БИЈЕЉИНА

ОГЛАС О УПИСУ ПРОМЈЕНЕ ЛИЦА 
ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА „СТАРИ НЕБОДЕР“ 
БИЈЕЉИНА, УЛИЦА ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 
БР. 1 БИЈЕЉИНА



ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa

ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
          Трг Краља Петра I Карађорђевића

ШТАМПА: “Мојић” ДОО
           Павловића Пут 14, Бијељина
           055 418 000

ТИРАЖ: 100 примјерака


