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  Na temelju članka 13. Zakona o 
načelima lokalne samouprave u Federaciji 
Bosne i Hercegovine („Službene novine 
Federacije BIH“, broj 49/06), članka 23. Statuta 
općine Domaljevac-Šamac, („Službeno glasilo 
općine Domaljeva-Šamac“, broj 3/09 i 1/10) i 
članka 48. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Domaljevac-Šamac, („Službeno glasilo općine 
Domaljevac-Šamac“, broj: 4/09 i 3/11), Općinsko 
vijeće Domaljevac-Šamac na 24. redovnoj 
sjednici održanoj dana 11.03.2020.godine 
donosi: 

Program rada Općinskog Vijeća 
Domaljevac-Šamac za 2020.godinu 

 
Program rada Općinskog vijeća proizlazi 

iz prava, dužnosti i nadležnosti Vijeća, a 
realizirat će se u vidu normativno-pravnih i 
tematsko-izvještajnih aktivnosti. Općinsko vijeće 
će također razmatrati i druga pitanja po 
inicijativama i prijedlozima ovlaštenih 
predlagatelja. 
Program rada za 2020.godinu obuhvaća 
aktivnosti po nositeljima i rokovima kako slijedi:

 

 

 
r/br 
 

 
Aktivnosti 
 

 
Nositelji aktivnosti obrađivača 

 

 

 
I KVARTAL 2020. godine 

 

1. Program rada Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac 
Predsjednik općinskog vijeća 
Kolegij općinskog vijeća 
  

 

2. 

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana 
Općine Domaljevac-Šamac za period 2020-2040. godine 

Općinski načelnik 

3. 
Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana 
Domaljevac za period 2020-2040. godine 

Općinski načelnik 

4. 
Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad 
vatrogasnim vozilom 

Općinsko vijeće 

5. 
Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva za 2019. 
godinu 

Predsjednica općinskog izbornog 
povjerenstva 

6. 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup 
poslovnih prostorija Centra za zdravo starenje 

Općinski načelnik 
Općinsko vijeće 

7. 
Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i 
imenovanje člana Upravnog odbora Dječjeg vrtića  

Predsjednik Općinskog vijeća 
Općinsko vijeće 
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8. 
Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor i 
imenovanje člana Upravnog odbora Dječjeg vrtića  

Predsjednik Općinskog vijeća 
Općinsko vijeće 

9. 
Prijedlog Odluke o izboru člana Povjerenstva za poslove 
mjesenih zajednica 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Općinsko vijeće 
Povjerenstvo za izbor i 
imenovanje 

10. 
Prijedlog Odluke o izboru člana Povjerenstva za prostorno 
planiranje, uređenje i ekologiju 

Predsjednik općinskog vijeća 
Općinsko vijeće 
Povjerenstvo za izbor i 
imenovanje 

11. 
Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu 
izgradnje nekategorizirane ceste u k.o. Domaljevac 

Općinski načelnik 

12. 
Izvješće o radu općinskog Pravobraniteljstva za 
2019.godinu 

Općinski pravobranitelj 

13. Usvajanje platforme za mir – Projekat Pro budućnost Općinsko vijeće 

14. 
Izvješće o radu i aktivnostima općinskog načelnika i 
općinskih službi za 2019. godinu 

Općinski načelnik 
Šefovi općinskih službi 

15. 
Plan rada općinskog načelnika i općinskih službi za 2020. 
godinu 

Općinski načelnik 
Šefovi općinskih službi 

16. Izvješće o izvršenju Proračuna za 2019. godine  Općinski načelnik 

 

 
II KVARTAL 2020. godine 

 

17. 
Prijedlog Odluke o usvajanju Plana i Programa za 
pripremu i izradu Prostornog plana 

Općinski načelnik 

18. 
Prijedlog Odluke o usvajanju Plana i Programa za 
pripremu i izradu Urbanističkog plana 

Općinski načelnik  

19. 
Izvješće o radu Centar za socijalni rad Domaljevac za 
2019.godinu 

Ravnatelj centra za socijalni rad 

20. 
Program rada Centar za socijalni rad Domaljevac za 
2020.godinu 

Ravnatelj centra za socijalni rad 

21. Izvješće o radu Dječji vrtić Domaljevac za 2019. godinu Ravnatelj Dječjeg vrtića 

22. Program rada Dječjeg vrtića Domaljevac za 2020. godinu Ravnatelj Dječjeg vrtića 

23. 
Izvješće o radu Doma zdravlja Domaljevac za 2019. 
godinu 

Ravnatelj Doma zdravlja 

24. Program rada Doma zdravlja Domaljevac za 2020. godinu Ravnatelj Doma zdravlja 

25.  
Razmatranje problema staklenika u Domaljevcu 
(imovinsko-pravni odnosi) 

Općinsko vijeće, 
Načelnik općine, 
Služba za pravne poslove općine 
Domaljevac-Šamac, 
Općinski pravobranitelj 

26. 
Izvješće o radu Osnovne škole Domaljevac za 
2019.godinu 

V.D. Ravnatelj Osnovne škole  

27. 
Program rada Osnovne škole  Domaljevac za 2020. 
godinu 

V.D. Ravnatelj Osnovne škole  

28. Izvješće o izvršenju Proračuna za prvi kvartal 2020. godine Općinski Načelnik 

29. 
Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje 
školskog odbora Osnovne škole Braće Radića Domaljevac 

Općinsko vijeće 
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30. 
Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za vijeće mjesnih 
zajednica na području općine Domaljevac-Šamac 

Općinsko vijeće 
Služba za pravne poslove općine 
Domaljevac-Šamac 

31. 
Izvješće o radu mjesne zajednice Domaljevac za 2019. 
godinu 

Povjerenik M.Z. Domaljevac 

32. 
Izvješće o radu mjesne zajednice Grebnice za 2019. 
godinu 

Povjerenik M.Z. Grebnice 

33. Izvješće o radu mjesne zajednice Bazik za 2019. godinu Povjerenik M.Z. Bazik 

34. Izvješće o radu mjesne zajednice Brvnik za 2019. godinu Povjerenik M.Z Brvnik 

35. Izvješće o radu Crveni križ Domaljevac za 2019.godinu Tajnik crvenog križa 

36.  
Izvješće o radu NVO-DVD Domaljevac-Šamac za 
2019.godinu 

Predsjednik DVD-a 

37. 
Informacija o stanju sigurnosti na području općine 
Domaljevac-Šamac 

Zapovjednik P.S. Domaljevac 

38. 
Izvješće o radu udruge  Moto klub „Lucky Luke“ 
Domaljevac za 2019.godinu 

Predsjednik udruge 

39. Izvješće o radu NV.O Hortus Domaljevac za 2019.godinu Predsjednik Udruge 

40. Izvješće o radu Kinološke udruge za 2019.godinu Predsjednika Udruge 

41.  
Prijedlog Odluke o usvajanju smjernica za izradu 
Prostornog plana općine Domaljevac-Šamac 

Općinski načelnik 

42.  
Prijedlog Odluke o usvajanju smjernica za izradu 
Urbanističkog plana Domaljevac 

Općinski načelnik 

43. 
Izvješće o radu HKUD „Mladost“ Domaljevac za 2019. 
godinu 

Predsjednik KUD-a 

44. 
Izvješće o radu NV.O udruga obitelji Hrvatskih branitelja 
poginulih i nestalih u Domovinskom  ratu za 2019.godinu 

Predsjednik udruge 

45. 
Izvješće o radu NV.O udruge dragovoljaca i veterana 
Domovinskog rata za 2019.godinu 

Predsjednik udruge 

46. 
Izvješće o radu. NV.O udruge Hrvatskih vojnih invalida 
Domovinskog rata HVO H-B  za 2019. godinu 

Predsjednik  udruge 

 

 
III. KVARTAL 2020. godine 

 

47. 
Izvješće o radu Općinskog vijeća za prvo polugodište 
2020.godine 

Predsjednik općinskog vijeća 

48. 
Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima, 
pokrenutim inicijativama i realizaciji istih za period 01.01.-
31.06.2020.godine 

Predsjednik općinskog vijeća, 
Općinsko vijeće 

49. 
Informacija o radu i poslovanju zavoda za zapošljavanje  
ispostava Domaljevac 

Ispostava Domaljevac 

50. 
Prijedlog Odluke o osnivanju savjeta Prostornog plana 
općine Domaljevac-Šamac 

Općinski načelnik 

51. 
Prijedlog Odluke o osnivanju savjeta Urbanističkog plana 
Domaljevac 

Općinski Načelnik 

52. 
Informacija o završetku školske 2018/2019 i informacija o 
upisu učenika u školsku 2019/2020. godinu 

V.d. Ravnatelj osnovne škole 

53. 
Izvješće o radu HNK „Mladost“ Domaljevac za 2019. 
godinu 

Predsjednik kluba 

54. Izvješće o radu NK „Korpar“ Grebnice za 2019. godinu Predsjednik kluba 
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55. 
Izvješće o radu ŽNK „Posavina „ Domaljevac za 2019. 
godinu 

Predsjednik kluba 

56. Izvješće o radu HOK „Domaljevac“ za 2019. godinu Predsjednik kluba 

57. Izvješće o radu Tenis klub Domaljevac za 2019.godinu Predsjednik kluba 

58. 
Izvješće o radu udruge omladinskog pogona HNK 
„Mladost“ Domaljevac za 2019. godinu 

Predsjednik udruge 

59. 
Izvješće o izvršenju Proračuna za drugi kvartal 2020. 
godine 

Općinski načelnik 

60. 
Prijedlog Odluke o dodjeli prostora na korištenje udruzi 
ribolovaca „ZLATNI KARAS“ Domaljevac 

Općinsko vijeće 

61. 
Prijedlog Odluke o javno privatnom partnerstvu 
zdravstveno rehabilitacijskog centra (banje u Domaljevcu) 

Općinski načelnik, 
Općinsko vijeće 
Služba za pravne poslove općine 
Domaljevac-Šamac 

62. 
Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog 
zemljišta 

Općinski načelnik, 
Služba za pravne poslove općine 
Domaljevac-Šamac 

63. 
Informacija o stanju kanalske mreže (oborinska odvodnja) 
na području Općine Domaljevac-Šamac 
 

Službe Općine Domaljevac-
Šamac 

64. 
Informacija o stanju njivskih puteva na području općine 
Domaljevac-Šamac 

Službe Općine Domaljevac-
Šamac 
 

65. Izvješće o radu udruge žena „VEZ“ za 2019.godinu Predsjednica udruge 

66. Izvješće o radu udruge žena „Marija“ za 2019.godinu Predsjednica udruge 

67. 
Izvješće o radu udruge roditelja djece sa posebnim 
potrebama „ANGELUS“ za 2019. godinu 

Predsjednik udruge 

68. Izvješće o radu udruge mladih „Dom“ za 2019.godinu Predsjednik udruge 

69. Izvješće o radu Lovačke udruge „Kuna“ za 2019.godinu Predsjednik udruge 

70. 
Izvješće o radu ribolovne udruge „Zlatni karas“ za 2019. 
godinu 

Predsjednik udruge 

71. 
Prijedlog Odluke o zaštiti barskog područja Tišina 
Domaljevac  

Služba za pravne poslove, 
urbanizam i katastar 
Općinsko vijeće 

 

 
IV. KVARTAL 2020. godine 

 

72. 
Izvješće o izvršenju Proračuna za treći kvartal 2020. 
godine 

Općinski načelnik 

73. 
Nacrt proračuna Općine Domaljevac-Šamac za 
2021.godinu 

Općinski načelnik/Služba za 
financije 

74. Nacrt programa rada OV-a za 2021.god. Općinsko vijeće-kolegij 

75. 
Prijedlog rada za 2021.godinu sa financijskim planovima 
javnih ustanova i javnih poduzeća kojima je općina osnivač 

Javne ustanove i javna poduzeća 

76. 
Prijedlog Proračuna i Odluke o izvršenju Proračuna 
Općine Domaljevac-Šamac za 2021.god. 

Općinski načelnik/Služba za 
financije, Općinsko vijeće 
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Program rada Općinskog vijeća je 
okvirni i određen je u minimumu. 
Ovlašteni predlagatelji se ne ograničavaju ovim 
Programom a Općinsko vijeće očekuje nove 
inicijative i prijedloge koje će proceduralno 
uvrštavati u dnevni red i o njima voditi raspravu. 
 
Bosna i Hercegovina 

Federacija BiH 

Županija Posavska 

Općina Domaljevac – Šamac 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Broj:04-02-67/20 

Domaljevac, 11.03.2020.godine                                                                                     

 

                                           Predsjednik O.V.-a 
                                               Luka Lucić, v.r. 
_____________________________________ 
 

Na temelju članka 23. stavak 1.  točka 7. 

Statuta općine Domaljevac-Šamac („Službeno 

glasilo općine Domaljevac-Šamac“ broj 3/09 i 

1/10), Općinsko vijeće Domaljevac-Šamac na 

24. redovnoj sjednici održanoj dana 11.03.2020. 

godine donosi: 

O D L U K U 
o prijenosu prava vlasništva 

 

Članak 1. 

Prenosi se pravo vlasništva na 
motornom vozilu-radno vatrogasno vozilo: marka 
i tip vozila Mercedes-Benz 972.X6, registarske 
oznake K06-M-436, broj šasije 
WDB9720621K977524, broj motora 
90691500439269, godina proizvodnje 2005, sa 
općine Domaljevac-Šamac na Dragovoljno 
varogasno društvo Domaljevac-Šamac,  bez 
naknade. 

Članak 2. 
Nabavna vrijednost vozila iz točke 1.ove Odluke 
iznosi 132.322,61 KM, otpisana vrijednost je 
13.232,26 KM, te sadašnja vrijednost 119.090,35 
KM. 

Članak 3. 

Na temelju ove Odluke izvršit će se 
potrebita knjiženja u poslovnim knjigama općine 
Domaljevac-Šamac i Dragovoljnog vatrogasnog 
društva Domaljevac-Šamac. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se  u “Službenom glasilu 
Općine Domaljevac-Šamac“. 

Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija Posavska 
Općina Domaljevac-Šamac  
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj:04-02-68/20 
Domaljevac,11.03.2020.godine 

 
                                             Predsjednik O.V.-a 
                                               Luka Lucić, v.r. 
_____________________________________ 

 
Općinsko vijeće općine Domaljevac-

Šamac na  temelju članka 16. stavak 3. i članka 
23. stavak 1. Zakona o prostornom planiranju i 
korištenju na razini Federaciji Bosne i 
Hercegovine (,,Službene novine FBiH“, broj: 
2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), članka 
22 i 23. Zakona o prostornom uređenju i 
građenju Županije Posavske (,,Narodne novine 
Županije Posavske“, broj 6/16) i članka 23. 
stavak 1. točka 5. Statuta općine Domaljevac-
Šamac (,,Službeno glasilo općine Domaljevac-
Šamac“, broj: 3/09 i 1/10), na 24.redovnoj 
sjednici održanoj dana  11.03.2020. godine, 
donosi: 

O D L U K U 
o pristupanju izradi Prostornog plana općine 

Domaljevac-Šamac za period 2020. – 2040. 
godine 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom regulira se postupak 

izrade Prostornog plana općine Domaljevac-
Šamac ( u daljem tekstu: Prostorni plan), 
određuje se Nositelj pripreme i Nositelj izrade 
predmetnog plana, definira se obuhvat 
Prostornog plana, vremenski period za koji se 
ovaj planski dokument donosi, način 
osiguravanja sredstava za izradu Plana, te drugi 
elementi vezani za specifičnost prostora koji se 
radi. 

Članak 2. 
Prostorni plan se donosi za period od 20 

godina, odnosno za period od 2020. godine do 
2040. godine. 

 
Članak 3. 

Prostorni plan će se izraditi u skladu sa 
Zakonom o prostornom planiranju i korištenju 
zemljišta na nivou Federacije Bosne i 
Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH“, 
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broj: 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), 
Zakonom o prostornom uređenju i građenju 
Županije Posavske (,,Narodne novine Županije 
Posavske“, broj: 6/16), Uredbom o jedinstvenoj 
metodologiji za izradu dokumenata prostornog 
uređenja (,,Službene novine Federacije BiH, 
broj: 63/04, 50/07 i 84/10) i ovom Odlukom. 
 
II. GRANICE OBUHVATA 
 

Članak 4. 
Granice Prostornog plana su jednake 

granicama općine Domaljevac-Šamac, a ukupna 
površina koja će se obuhvatiti Prostornim 
planom iznosi cca 41.70 km². 

 
III. SMJERNICE ZA IZRADU 
 

Članak 5. 
Program i Plan aktivnosti za pripremu i 

izradu Prostornog plana izradit će Nositelj 
pripreme u suradnji sa Nositeljem izrade 
Prostornog plana. 
Smjernice za izradu Prostornog plana daju 
Nositelju  uređenja prostora u skladu sa 
Programom i Planom aktivnosti za pripremu i 
izradu Prostornog plana. 
Sastavni dio Programa i Plana aktivnosti za 
pripremu i izradu Prostornog plana je i Program 
uključivanja javnosti u proces pripreme i izrade 

Prostornog plana. 
 
IV. ROK IZRADE 
 

Članak 6. 
Rok za izradu Prostornog plana, kao i 

vrijeme potrebno za održavanje javnog uvida i 
javne rasprave, biti će definirani nakon 
provedenog postupka javnog nadmetanja za 
odabir Nositelja izrade Prostornog plana. Plan će 
se raditi po fazama izrade Prostornog plana, 
kako slijedi: 

 
I. FAZA - PRIPREMA  I IZRADA 

PROSTORNE OSNOVE 
 

- Snimanje postojećeg stanja prostornog 
uređenja, njegova analiza i ocjena mogućnosti 
            daljnjeg razvoja; 
- Određivanje općih ciljeva prostornog 
razvoja; 
- Određivanje posebnih ciljeva prostornog 
razvoja; 
- Izrada osnovne koncepcije prostornog 
razvoja; 

- Aspekt  ranjivosti  prostora kao  posebno  
poglavlje  u  okviru  Prostornog plana,  kao   
            Studiju ranjivosti prostora. 
 
II. FAZA  –  IZRADA  PREDNACRTA,  
NACRTA  I  PRIJEDLOGA  PROSTORNOG   
PLANA 
 

Na osnovu smjernica i ciljeva utvrđenih u 
Prostornoj osnovi pristupit će se izradi 
Prostornog plana tako da tekstualni dio ima 
sljedeće dijelove: 
• Opći i posebni ciljevi prostornog razvoja, 
• Projekcija prostornog razvoja, 
• Projekcija razvoja prostornih sustava, 
• Odluka o provođenju Prostornog plana. 
 
V. SREDSTVA ZA IZRADU 
 

Članak 7. 
Sredstva za studije, elaborate i podloge 

potrebne za izradu Prostornog plana, troškove 
Savjeta plana, kao i dodatna sredstva za 
angažman eksperata iz pojedinih oblasti na 
izradi Prostornog plana i dodatne materijalne 
troškove, osigurat će se iz Proračuna općine 
Domaljevac-Šamac. 
 
VI. NOSITELJ PRIPREME ZA IZRADU I 

NOSITELJ IZRADE PROSTORNOG PLANA 

Članak 8. 
Nositelj pripreme za izradu Prostornog 

plana je Općinski načelnik i Služba za pravne 
poslove, urbanizam i katastar općine 
Domaljevac-Šamac ( u daljem tekstu: Nositelj 
pripreme Prostornog plana). 
Nositelj  pripreme  Prostornog  plana  je  dužan  
osigurati  suradnju  i  usuglašavanje  sa  svim 
subjektima planiranja. 
 

Članak 9. 
Nositelj pripreme Prostornog plana će 

posebnim aktom formirati Savjet plana, 
sastavljen od stručnih, naučnih, javnih i drugih 
lica za potrebe stručnog praćenja, usmjeravanja i 
utvrđivanja koncepta prostornog uređenja 
Prostornog plana i druge aktivnosti u ime 
Nositelja pripreme za izradu Plana. 

 
Članak 10. 

Nositelj pripreme Prostornog plana će 
Nacrt Prostornog plana staviti na javni uvid i 
raspravu u trajanju koji će biti utvrđen 
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Programom i Planom aktivnosti za pripremu i 
izradu Prostornog plana. 
Detalje javnog uvida i rasprave Nositelj pripreme 
Prostornog plana će oglasiti putem sredstava 
javnog informiranja. 
Nakon sagledavanja rezultata javne rasprave 
Nositelj pripreme će putem Nositelja izrade 
Prostornog plana pripremiti Prijedlog Prostornog 
plana i dostaviti Općinskom vijeću radi 
donošenja. 
Uz prijedlog Prostornog plana, Nositelj pripreme 
je dužan Općinskom vijeću dostaviti uz 
obrazloženje, prijedloge i mišljenja na Nacrt 
Prostornog plana date kroz javnu raspravu, a koji 
nisu mogli biti prihvaćeni. 
Prije donošenja Prostornog plana, Nositelj 
pripreme je dužan pribaviti mišljenje Ministarstva 
gospodarstva i prostornog uređenja o 
usuglašenosti sa Prostornim planom Županije. 
 

Članak 11. 
Nositelj pripreme Prostornog plana će 

osigurati uvjete da se Nositelju izrade Prostornog 
plana stavi na raspolaganje dokumentacija 
relevantna za izradu Prostornog plana, a 
naročito dokumentacija šireg područja, 
vodoprivredne i šumskogospodarske osnove, 
strategija zaštite okoliša, planovi razvoja 
privrede, poljoprivrede, prometa, podatke o 
geološkim osobinama terena i drugo. 

 
Članak 12. 

Nositelj izrade Prostornog plana će se 
odabrati nakon provedenog postupka Javne 
nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim 
nabavkama ( „Službeni glasnik BIH“, broj:39/14). 

 
Članak 13. 

Nositelj izrade Prostornog plana dužan 
je svaku fazu Prostornog plana izraditi u skladu 
sa zakonom, propisima donesenim na osnovu 
zakona, te u skladu sa ovom Odlukom i svim 
drugim relevantnim propisima i podacima koji su 
značajni za područje općine Domaljevac-Šamac. 

 
Članak 14. 

Nositelj izrade Prostornog plana dužan 
je svaku fazu Prostornog plana izraditi u skladu s 
podacima koji su mu stavljeni na raspolaganje i 
pribavljeni od nadležnih organa i organizacija u 
toku rada na Prostornom planu. Nositelj izrade 
Prostornog plana mora osigurati usuglašenost 
Prostornog plana s dokumentom prostornog 
uređenja šireg područja. 

 
 

Članak 15. 
Nositelj pripreme za izradu Prostornog plana 
dužan je osigurati suradnju i usuglašavanje 
stavova sa subjektima planiranja, odnosno sa 
relevantnim učesnicima u njegovoj izradi, a 
naročito sa nadležnim organima uprave, 
društvenim i drugim pravnim licima nadležnim za 
vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, promet, 
energetiku, rudarstvo, turizam, zdravstvo, 
obrazovanje, kulturu, zaštitu kulturno-povijesnog 
i prirodnog nasljeđa, zaštitu okoliša, organima 
nadležnim za obranu, gospodarskom  komorom, 
društvima i drugim pravnim osobama nadležnim 
za komunalne djelatnosti, predstavnicima 
vjerskih zajednica, vlasnicima i korisnicima 
prostora, te pribaviti mišljenja i suglasnosti 
nadležnih organa i organizacija na koje ih zakon 
obvezuje. 
Nositelj pripreme može dio aktivnosti na pripremi 
dokumenata prostornog uređenja povjeriti 
Nositelju izrade Prostornog plana, a što se 
uređuje posebnim ugovorom. 

 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 16. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasilu 
općine Domaljevac-Šamac“. 

 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija Posavska 
Općina Domaljevac-Šamac 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj: 04-02-69/20  
Domaljevac,11.03.2020.godine 

                                                               
Predsjednik O.V.-a 

                                               Luka Lucić, v.r. 
_______________________________________   
 

Općinsko vijeće općine Domaljevac-
Šamac na  temelju članka 16. stavak 3. i članka 
23. stavak 1. Zakona o prostornom planiranju i 
korištenju na razini Federaciji Bosne i 
Hercegovine (,,Službene novine FBiH“, broj: 
2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), članka 
22. i 23. Zakona o prostornom uređenju i 
građenju Županije Posavske (,,Narodne novine 
Županije Posavske“, broj 6/16) i članka 23. 
stavak 1. točka 5. Statuta općine Domaljevac-
Šamac (,,Službeno glasilo općine Domaljevac-
Šamac“, broj: 3/09 i 1/10), na 24.redovnoj 
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sjednici održanoj dana  11.03.2020. godine, 
donosi: 

 
O D L U K U 

o pristupanju izradi Urbanističkog plana  
Domaljevca za period 2020. – 2040. Godine 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom regulira se postupak 

izrade Urbanističkog plana Domaljevca (u daljem 
tekstu: Urbanistički plan), određuje se Nositelj 
pripreme i Nositelj izrade predmetnog plana, 
definira se obuhvat Urbanističkog plana, 
vremenski period za koji se ovaj planski 
dokument donosi, način osiguravanja sredstava 
za izradu Plana, te drugi elementi vezani za 
specifičnost prostora koji se radi. 

 
Članak 2. 

Urbanistički plan se donosi za period od 
20 godina, odnosno za period od 2020. godine 
do 2040. godine. 

 
Članak 3. 

Urbanistički plan će se izraditi u skladu 
sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju 
zemljišta na nivou Federacije Bosne i 
Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), 
Zakonom o prostornom uređenju i građenju 
Županije Posavske (,,Narodne novine Županije 
Posavske“, broj: 6/16), Uredbom o jedinstvenoj 
metodologiji za izradu dokumenata prostornog 
uređenja (,,Službene novine Federacije BiH, 
broj: 63/04, 50/07 i 84/10) i ovom Odlukom. 
 
II. GRANICE OBUHVATA 

 
Članak 4. 

Granice Urbanističkog plana su jednake 
granicama naseljenog mjesta Domaljevac, a 
ukupna površina koja će se obuhvatiti 
Urbanističkim planom iznosi cca   8,00 km2. 

 
III. SMJERNICE ZA IZRADU 

 
Članak 5. 

Program i Plan aktivnosti za pripremu i 
izradu Urbanističkog plana izradit će Nositelj 
pripreme u suradnji sa Nositeljem izrade 
Urbanističkog plana.  
Smjernice za izradu Urbanističkog plana daju 
Nositelju  uređenja prostora u skladu sa 

Programom i Planom aktivnosti za pripremu i 
izradu Urbanističkog plana. 
Sastavni dio Programa i Plana aktivnosti za 
pripremu i izradu Urbanističkog plana je i 
Program uključivanja javnosti u proces pripreme 
i izrade Urbanističkog plana. 
 
IV. ROK IZRADE 
 

Članak 6. 
Rok za izradu Urbanističkog plana, kao i 

vrijeme potrebno za održavanje javnog uvida i 
javne rasprave, biti će definirani nakon 
provedenog postupka javnog nadmetanja za 
odabir Nositelja izrade Urbanističkog plana. Plan 
će se raditi po fazama izrade Urbanističkog 
plana, kako slijedi: 

 
I. FAZA - PRIPREMA  I  IZRADA 

URBANISTIČKE OSNOVE 
 

- Snimanje postojećeg stanja 
urbanističkog uređenja, njegova analiza i ocjena  
            mogućnosti daljeg razvoja; 
- Određivanje općih ciljeva urbanog 
razvoja; 
- Određivanje posebnih ciljeva urbanog 
razvoja; 
- Izrada osnovne koncepcije urbanog 
razvoja; 
- Aspekt  ranjivosti  urbanog područja  kao  
posebno  poglavlje  u  okviru  
            Urbanističkog plana,  kao  Studiju 
ranjivosti područja. 

 

II. FAZA  –  IZRADA  PREDNACRTA,  
NACRTA  I  PRIJEDLOGA 
URBANISTIČKOG   PLANA 
 

Na osnovu smjernica i ciljeva utvrđenih u 
Urbanističkoj osnovi pristupit će se izradi 
Urbanističkog plana tako da tekstualni dio ima 
sljedeće dijelove: 
• Opći i posebni ciljevi urbanog razvoja, 
• Projekcija urbanog razvoja, 
• Projekcija razvoja urbanističkih sustava, 
• Odluka o provođenju Urbanističkog 
plana. 
 
V. SREDSTVA ZA IZRADU 

 
Članak 7. 

Sredstva za studije, elaborate i podloge 
potrebne za izradu Urbanističkog plana, troškove 
Savjeta plana, kao i dodatna sredstva za 
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angažman eksperata iz pojedinih oblasti na 
izradi Urbanističkog plana i dodatne materijalne 
troškove, osigurat će se iz Proračuna općine 
Domaljevac-Šamac. 
 
VI. NOSITELJ PRIPREME ZA IZRADU I 
NOSITELJ IZRADE URBANISTIČKOG PLANA 

 
Članak 8. 

Nositelj pripreme za izradu 
Urbanističkog plana je Općinski načelnik i Služba 
za pravne poslove, urbanizam i katastar općine 
Domaljevac-Šamac ( u daljem tekstu: Nositelj 
pripreme Urbanističkog plana). 
Nositelj  pripreme  Urbanističkog plana  je  dužan  
osigurati  suradnju  i  usuglašavanje  sa  svim 
subjektima planiranja. 
 

Članak 9. 
Nositelj pripreme Urbanističkog plana će 

posebnim aktom formirati Savjet plana, 
sastavljen od stručnih, naučnih, javnih i drugih 
lica za potrebe stručnog praćenja, usmjeravanja i 
utvrđivanja koncepta urbanog uređenja 
Urbanističkog plana i druge aktivnosti u ime 
Nositelja pripreme za izradu Plana. 

 
Članak 10. 

Nositelj pripreme Urbanističkog plana će 
Nacrt Urbanističkog plana staviti na javni uvid i 
raspravu u trajanju koji će biti utvrđen 
Programom i Planom aktivnosti za pripremu i 
izradu Urbanističkog plana. 
Detalje javnog uvida i rasprave Nositelj pripreme 
Urbanističkog plana će oglasiti putem sredstava 
javnog informiranja. 
Nakon sagledavanja rezultata javne rasprave 
Nositelj pripreme će putem Nositelja izrade 
Urbanističkog plana pripremiti Prijedlog 
Urbanističkog plana i dostaviti Općinskom vijeću 
radi donošenja. 
Uz prijedlog Urbanističkog plana, Nositelj 
pripreme je dužan Općinskom vijeću dostaviti uz 
obrazloženje, prijedloge i mišljenja na Nacrt 
Urbanističkog plana date kroz javnu raspravu, a 
koji nisu mogli biti prihvaćeni. 
Prije donošenja Urbanističkog plana, Nositelj 
pripreme je dužan pribaviti mišljenje Ministarstva 
gospodarstva i prostornog uređenja o 
usuglašenosti sa Urbanističkim planom Županije. 
 

Članak 11. 
Nositelj pripreme Urbanističkog plana će 

osigurati uvjete da se Nositelju izrade 
Urbanističkog plana stavi na raspolaganje 
dokumentacija relevantna za izradu 

Urbanističkog plana, a naročito dokumentacija 
užeg područja, vodoprivredne i 
šumskogospodarske osnove, strategija zaštite 
okoliša, planovi razvoja privrede, poljoprivrede, 
prometa, podatke o geološkim osobinama terena 
i drugo. 

 
Članak 12. 

Nositelj izrade Urbanističkog plana će se 
odabrati nakon provedenog postupaka Javne 
nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim 
nabavama ( „Službeni glasnik BIH“, broj:39/14). 

 
Članak 13. 

Nositelj izrade Urbanističkog plana 
dužan je svaku fazu Urbanističkog plana izraditi 
u skladu sa zakonom, propisima donesenim na 
osnovu zakona, te u skladu sa ovom Odlukom i 
svim drugim relevantnim propisima i podacima 
koji su značajni za područje općine Domaljevac-
Šamac. 

Članak 14. 
Nositelj izrade Urbanističkog plana 

dužan je svaku fazu Urbanističkog plana izraditi 
u skladu s podacima koji su mu stavljeni na 
raspolaganje i pribavljeni od nadležnih organa i 
organizacija u toku rada na Urbanističkom planu. 
Nositelj izrade Urbanističkog plana mora 
osigurati usuglašenost Urbanističkog plana s 
Prostornim planom općine Domaljevac-Šamac. 

 
Članak 15. 

Nositelj pripreme za izradu 
Urbanističkog plana dužan je osigurati suradnju i 
usuglašavanje stavova sa subjektima planiranja, 
odnosno sa relevantnim učesnicima u njegovoj 
izradi, a naročito sa nadležnim organima uprave, 
društvenim i drugim pravnim licima nadležnim za 
vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, promet, 
energetiku, rudarstvo, turizam, zdravstvo, 
obrazovanje, kulturu, zaštitu kulturno-povijesnog 
i prirodnog nasljeđa, zaštitu okoliša, organima 
nadležnim za obranu, gospodarskom  komorom, 
društvima i drugim pravnim osobama nadležnim 
za komunalne djelatnosti, predstavnicima 
vjerskih zajednica, vlasnicima i korisnicima 
prostora, te pribaviti mišljenja i suglasnosti 
nadležnih organa i organizacija na koje ih zakon 
obvezuje. 
Nositelj pripreme može dio aktivnosti na pripremi 
dokumenata prostornog uređenja povjeriti 
Nositelju izrade Urbanističkog plana, a što se 
uređuje posebnim ugovorom. 
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VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 16. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasilu 
općine Domaljevac-Šamac“. 
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Županija Posavska 
Općina Domaljevac-Šamac 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj: 04-02-70/20  
Domaljevac, 11.03.2020.godine 
 

                 Predsjednik O.V.-a 
                                               Luka Lucić, v.r. 

_______________________________________ 
 

Općinsko vijeće Domaljevac-Šamac, na 
temelju članka 14. stavak 4. Zakona o izvlaštenju 
(„Službene novine Federacije Bosne i 
Hercegovine“, broj: 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), i 
članka 23. Statuta općine Domaljevac-Šamac 
(„Službeno glasilo općine Domaljevac-Šamac“, 
broj: 3/09 i 1/10),  u postupku pokrenutom po 
prijedlogu Općine Domaljevac-Šamac zastupane 
po Općinskom pravobraniteljstvu u Orašju za 
utvrđivanje javnog interesa radi izgradnje ceste, 
na 24. redovnoj sjednici održanoj dana 
11.03.2020. godine, donosi:     

 

O D L U K U 
o utvrđivanju javnog interesa u svrhu 
izgradnje nekategorizirane ceste u k.o. 

Domaljevac 

 
Članak 1. 

Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja 
nekategorizirane ceste te se može pristupiti 
potpunom izvlaštenju zemljišta označenog kao: 
k.č. broj 5768/14 pašnjak 2. klase u površini od 
1090 m2 upisane u Pl. broj 1736 i Zk. uložak broj 
1551 i 2421 k.o. Domaljevac, posjed i vlasništvo 
Ćošković (Marijana) Zoran iz Domaljevca, 
Savska 94. 
 

Članak 2. 
Korisnik izvlaštenja na zemljištu 

označenom u članku 1. ove Odluke je Općina 
Domaljevac-Šamac. 

 
 

Članak 3. 
Protiv ove Odluke može se pokrenuti 

upravni spor podnošenjem tužbe Županijskom 
sudu u Odžaku. Tužba se podnosi neposredno 
sudu u roku od 30 dana od dana donošenja 
Odluke. 

Članak 4. 
Kopija katastarskog plana sastavni je dio 

ove Odluke. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 

objave u „Službenom glasilu Općine 
Domaljevac-Šamac“. 

 
Bosna i Hercegovina 
Federacija BiH 
Županija Posavska 
Općina Domaljevac-Šamac 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj: 04-02-71/20 
Domaljevac, 11.03.2020. godine 

 
                 Predsjednik O.V.-a 

                                               Luka Lucić, v.r. 
_______________________________________ 
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