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Ha основу члана 53. и 55. Закона о уређењу про-

стора („Службени гласник Републике Српске”, број: 

84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став 1. алинеја 6. 

Статута општине Бијељина („Службени гласник општи-

не Бијељина”, број: 5/05, 6/05, 6/06), Скупштина општи-

не Бијељина на својој сједници одржаној дана 26. јуна 

2008. године, д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

„ЛОКАЦИЈА 10” У ОКВИРУ 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

„ЦЕНТАР ГРАДА” У БИЈЕЉИНИ

I

Приступа се изради урбанистичког пројекта „ЛО-

КАЦША 10” у оквиру регулационог плана „ЦЕНТАР 

ГРАДА” у Бијељини.

II

Граница обухвата креће сјеверним међама к.ч. 

3336 и 3338, затим иде источном међом к.ч. 3337, скреће 

ка западу пресјецајући к.ч. 3334 и 3335, излази на запад-

не међе к.ч. 3335 и 3336, све к.о. Бијељина 2 и долази до 

Ул. Мајевичке гдје се и завршава.

Површина обухвата Урбанистичког пројекта изно-

си 0,08 ха (нула запета нула осам хектара).

III

План се односи на период од 2008. до 2015. године.

IV

Рок израде урбанистичког пројекта је 30 дана од 

дана прибављања катастарских подлога у дигиталном 

облику.

V

Средства за израду урбанистичког пројекта 

обезбјеђује инвеститор.

VI

Носилац припреме и организације урбанистичког 

пројекта је Одјељење за просторно уређење.

VII

Носилац израде урбанистичког пројекта биће 

правно лице коме буде од стране инвеститора повјерена 

израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте 

планова.

VIII

Носилац припреме и организације плана утврђује 

нацрт урбанистичког пројекта и ставља га на увид у 

трајању од 30 дана.

IX

На основу резултата јавне расправе о нацрту урба-

нистичког пројекта Носилац припреме плана утврђује 

приједлог урбанистичког пројекта и исти подноси Скуп-

штини општине Бијељина на усвајање.

Уз приједлог плана Носилац припреме плана дужан 

је доставити образложење и све приједлоге и мишљења 

прикупљена у току јавне расправе о нацрту плана.

X

Носилац припреме и организације плана ду-

жан је да у току израде плана обезбиједи сарадњу и 

усаглашавање ставова са свим чиниоцима израде плана.

XI

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у “Службеном гласнику општине 

Бијељина”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 

Број: 01-022-64/08 П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Бијељина, СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Датум, 26. 06. 2008. године  Драган Ђурђевић, с. р.                

Ha основу члана 50. Закона о уређењу про-

стора (“Службени гласник Републике Српске”, број: 

84/02) и члана 35. став 1. алинеја 6. Статута општи-

не Бијељина (“Службени гласник општине Бијељина”, 

број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина општине Бијељина 

на својој сједници одржаној дана 26. јуна 2008. године 

д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА 

РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ДАШНИЦА” 

У БИЈЕЉИНИ

I

Усваја се измјена дијела регулационог плана МЗ 

“Дашница” у Бијељини. Измјена регулационог плана МЗ 

“Дашница” у Бијељини обухвата подручје планирања у 

укупној површини од 0,472 ha (нула запета четири сто-

тине седамдесет два хектара).

II

План садржи текстуални и графички дио.

 Текстуални дио предлога плана 1 књига,1. 

 Комплетан графички дио приједлога измјена регу-2. 

лационог плана који садржи следеће карте:

Извод из урбанистичког плана Р 1:20001. 

Извод из постојећег Регулационог плана  2. 
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М.З.” Дашница” са границом просторне 

цјелине Р 1:2000

Карта подземних инсталација - посто- 3. 

јеће стање (хидротехничка  

инфраструктура) Р 1:500

Карта подземних инсталација - постојеће 4. 

стање (електроенергетска и ТК  

инфраструктура) Р 1:500

Карта подземних инсталација - постојеће 5. 

стање (инсталације централног 

гријања) Р 1:500

Карта постојећег стања саобраћаја Р 1:5006. 

Инжењерско-геолошка карта Р 1:20007. 

План подземних инсталација (хидро- 8. 

техничка инфраструктура) Р 1:500

 План подземних инсталација  (електро- 9. 

енергетска и ТК инфраструктура) Р 1:500

План саобраћајне инфраструктуре Р 1:50010. 

План подземних инсталација  11. 

(централног гријање) Р 1:500

Копије катастарског плана 12. 

са границом обухвата Р 1:500

План намјене површина Р 1:50013. 

План физичке структуре (планирани 14. 

садржаји) Р 1:500

План фазног спровођења Измјене  15. 

Регулационог плана Р 1:500

План парцелације Р 1:50016. 

План грађавинских и регулационих  17. 

линија Р 1:500

План партерног и хортикултуралног  18. 

уређења Р 1:500

III

План је урађен у ДОО “Завод за урбанизам и 

пројектовање” Бијељина, 2008. године.

IV

О провођењу ове Одлуке стараће се општински ор-

ган Административне службе општине, надлежан за по-

слове просторног уређења.

V

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у “Службеном гласнику општине 

Бијељина”

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

 

Број: 01-022-60/08 П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Бијељина, СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА

Датум, 26. 06. 2008. године  Драган Ђурђевић, с. р.                

Ha основу члана 53. и 55. Закона о уређењу про-

стора ( „Службени гласник Републике Српске”, број: 

84/02, 14/03, 112/06 и 53/07) и члана 35. став 1. алинеја 

6. Статута општине Бијељина („Службени гласник оп-

штине Бијељина”, број: 5/05, 6/05 и 6/06), Скупштина 

општине Бијељина на својој сједници одржаној 26. јуна 

2008. године, д о н и ј е л а  је

О Д Л У К У

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

„ЛОКАЦИЈА 3” У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА „ЛЕДИНЦИ 2” УБИЈЕЉИНИ

I

Приступа се изради урбанистичког пројекта 

„ЛОКАЦИЈА 3” у оквиру регулационог плана „ЛЕДИН-

ЦИ 2” у Бијељини.

II

Граница обухвата креће јужном међом к.ч. 3012, 

скреће у правцу југа и сијече к.ч. 3014, 3020 и 3021, за-

тим иде у правцу западајужним међама к.ч. 3024/1, 

3025 и 3027, скреће у правцу сјевера упоредо са Ул. 

Димитрија Туцовића, означене као к.ч. 5173/1, наилази 

на западне међе к.ч. 3023, 3018, 3019, 3017 и 3015, дола-

зи до к.ч. 3012, све к.о. Бијељина 2, гдје се и завршава.

Површина обухвата Урбанистичког пројекта изно-

си 0,53 ха (нула запета педесет и три хектара).

III

План се односи на период од 2008. до 2015. године.

IV

Рок израде урбанистичког пројекта је 30 дана од 

дана прибављања катастарских подлога у дигиталном 

облику.

V

Средства за израду урбанистичког пројекта 

обезбјеђује инвеститор.

VI

Носилац припреме и организације урбанистичког 

пројекта је Одјељење за просторно уређење.

VII

Носилац израде урбанистичког пројекта биће 

правно лице коме буде од стране инвеститора повјерена 

израда истог, а које је регистровано за израду ове врсте 

планова.

VIII

Носилац припреме и организације плана утврђује 

нацрт урбанистичког пројекта и ставља га на увид у 

трајању од 30 дана.

IX

На основу резултата јавне расправе о нацрту урба-

нистичког пројекта Носилац припреме плана утврђује 


