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 На основу  члана  30. алинеја 6.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 3. Одлуке  о повјеравању 
послова уређења градског грађевинског земљишта 
(„Службени гласник општине Бијељина“, брoj: 19/09 и 
23/12), а у вези са чланом 67. став 2. и чланом 77.  став 2. 
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 40/13) и члана 38. став 2. тачка 
ђ) Статута Града Бијељина („Службени гласник Града 
Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града  Бијељина на својој 
9. сједници одржаној дана 12. јуна 2013. године, донијела је

О Д Л У К У
 О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА 

ОБУХВАЋЕНОГ РЕГУЛАЦИОНИМ ПЛАНОМ 
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 2“

I
 Овом Одлуком  усваја се  Програм уређења земљишта 
обухваћеног регулационим планом „Индустријска зона 2“ 
(„Службени гласник општине Бијељина“, број: 23/07).

II
 Програм  садржи сљеће елементе:

 I      КОМПЛЕТАН ОБУХВАТ
 А.  Припремање земљишта за грађење
 Б.  Опремање земљишта
 В.  Динамика уређења земљишта
 Г.  Средства за реализацију  Програма

 II     ПРВА ФАЗА УРЕЂЕЊА

 А.  Припремање земљишта 
 Б.  Опремање земљишта
 В.  Средства за реализацију Програма

III
 Програм уређења земљишта обухваћеног 
регулационим планом „Индустријска зона 2“ („Службени 
гласник општине Бијељина“, број: 23/07) урађен је од стране 
ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина.

IV
 Уређење земљишта финасира се по основу  
кредитних средстава одобрених од стране Нове банке у 
Бијељини у корист ЈП „Дирекција за изградњу и развој 
града“  Бијељина по Уговору о дугорочном кредиту број: 
0173120008 од 09.04.2012. године, за Прву фазу уређења у 
складу са Програмом из тачке I ове Одлуке.

 Овлашћује се Градоначелник Града Бијељина да 
у складу са овом Одлуком закључи са  ЈП „Дирекција за 
изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина   Споразум о 
уређењу градског грађевинског земљишта обухваћеног 
Регулационим планом „Индустријска зона 2“ у Бијељини, са 
дефинисаним међусобним правима, која укључују и рокове 
извршења, накнаду и динамику плаћања.

V
 О спровођењу ове Одлуке стараће се Одјељење 
за просторно уређење, Одјељење за стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине, Одјељење за привреду 
и пољопривреду и Одјељење за финансије, као и ЈП 

 На основу члана 22. став 1. тачка а. подтачка 7. 
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12), члана 
30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 38. 
став 2. тачка ж. Статута Града Бијељина („Службени гласник 
Града Бијељина“, број: 8/13), Скупштина Града Бијељина 
на својој 9. сједници одржаној дана 12. јуна 2013. године,  
донијела је

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА УНИШТАВАЊЕ 

НЕЕКСПЛОДИРАНИХ  УБОЈНИХ СРЕДСТАВА И МИНА

Члан 1.
 Овом Одлуком одређује се објекат „Старе Карауле“ 
лоциран у К.О. Јања – 2  на парцели – њиви чији је власник 
Стјепановић Ристе Љубо из Чардачина, за локацију која 
задовољава услове за уништавање неексплодираних 
убојних средстава и мина која се прикупе на подручју Града 
Бијељина.

Члан 2.
 Локација из члана 1. ове Одлуке може се користити 
под сљедећим условима:
 - Да се на њој уништавају неексплодирана убојна 
средства и мине прикупљена искључиво на подручју Града 
Бијељина.
 - Максимална количина која се уништава не смије 
угрозити становништво и господарске објекте у реону 
локације.
 - У зони извођења акције уништавања 
неексплодираних убојних средстава и мина обавезно 
предузети све мјере безбједности и заштите.
 - За случај штета и посљедица насталих приликом 
уништавања неексплодираних убојних средстава и 
мина у цјелости је одговоран непосредни извођач акције 
уништавања.
 - Уништавање неексплодираних убојних средстава 
и мина извођач акције уништавања вршиће уз потребну 
логистичку подршку Одсјека за цивилну заштиту и 
полиције.

Члан 3.
 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 
важи Одлука  о одређивању локације за уништавање 
неексплодираних убојних средстава („Службени гласник 
општине Бијељина“, број: 26/11).

Члан 4.
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града Бијељина“.
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