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Program rada Općinskog Vijeća 
Domaljevac-Šamac za 2022.godinu 

 
Na temelju članka 13. Zakona o načelima 
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 
Hercegovine („Sluţbene novine Federacije 
BIH“, broj 49/06), članka 23. Statuta općine 
Domaljevac-Šamac, („Sluţbeno glasilo općine 
Domaljeva-Šamac“, broj 3/09 i 1/10) i članka 
48. Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
Domaljevac-Šamac, („Sluţbeno glasilo općine 
Domaljevac-Šamac“, broj: 4/09), Općinsko 
vijeće Domaljevac-Šamac na IX. redovnoj 
sjednici odrţanoj dana 18.03.2022.godine 
donosi: 

Program rada Općinskog Vijeća 
Domaljevac-Šamac za 2022. godinu 
 
Program rada Općinskog vijeća proizlazi iz 
prava, duţnosti i nadleţnosti 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 2022. godinu obuhvaća 
aktivnosti po nositeljima i rokovima kako 
slijedi: 

 

r/br 

 

 

Aktivnosti 

 

 

Nositelji aktivnosti obraĊivaĉa 

 

 

 

I KVARTAL 2022. godine 

 

1. 
Program rada Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac za 

2022.godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Općinsko vijeće 

2. 
Izvješće o realizaciji programa rada Općinskog vijeća 

Domaljevac-Šamac za 2021. godinu 
Kolegij Općinskog vijeća 

3. 
Izvješće o radu Općinskog načelnika i Općinskih sluţbi 

za 2021. godinu 
Općinski načelnik 

4. 
Plan rada Općinskog načelnika i Općinskih sluţbi za 

2022. godinu 
Općinski načelnik 

5. 
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna 

općine Domaljevac-Šamac za 2022.godinu 
Općinski načelnik 

6. Odluka o cijeni priključenja na vodovodnu mreţu  Općinski načelnik 

7. 

Rješenje o imenovanju članova nadzornog odbora 

Javnog poduzeća „Vodokom Domaljevac“ d.o.o. 

Domaljevac 

Općinski načelnik 

8. 
Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje zajedničke 

profesionalne vatrogasne postrojbe Ţupanije Posavske 
Općinski načelnik 

9. Rješenje o razrješenju duţnosti povjerenika MZ Bazik Općinski načelnik 

10. Rješenje o imenovanju povjerenika MZ Bazik Općinski načelnik 
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11. 

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju 

lateralnog odvodnog kanala i dijela lokalne ceste u 

Baziku 

Općinski načelnik 

12. 
Odluka o davanju na korištenje prostorija Mjesnoj 

zajednici Bazik 
Općinski načelnik 

13. 
Odluka o davanju na korištenje prostorija Mjesnoj 

zajednici Grebnice 
Općinski načelnik 

14. 
Rješenje o imenovanju predstavnika u Skupštini 

Turističke zajednice Ţupanije Posavske 
Općinski načelnik 

 

 

II KVARTAL 2022. godine 

 

15. 
Razmatranje problema staklenika u Domaljevcu 

(imovinsko-pravni odnos) 

Općinski načelnik 

Sluţba za pravne poslove, 

urbanizam i katastar 

 

16. 
Izvješće o radu Mjesne zajednice Domaljevac za 

2020.godinu 
Predsjednik MZ 

17. 

Prijedlog plana rada s financijskim planom JP 

„Vodokom Domaljevac“ d.o.o. Domaljevac za 2022. 

godinu 

Ravnatelj JP „Vodokom 

Domaljevac“  

18.  
Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva za 

2021. godinu 
Općinsko izborno povjerenstvo 

19. 
Financijski plan Općinskog izbornog povjerenstva za 

2022. godinu 
Općinsko izborno povjerenstvo 

20. Izvješće o radu Općinskog pravobranitelja Općinski pravobranitelj 

21. Izvješće o radu Dječji vrtić Domaljevac za 2021. godinu Ravnateljica vrtića 

22. 
Prijedlog plana rada s financijskim planom Dječjeg 

vrtića Domaljevac za 2022. godinu 
Ravnateljica vrtića 

23. 
Izvješće o radu Centra za socijalni rad Domaljevac za 

2021. godinu 

Ravnateljica Centra za socijalni 

rad 

24. 
Plan rada s financijskim planom Centra za socijalni rad 

Domaljevac za 2022. godinu 

Ravnateljica Centra za socijalni 

rad 

25. 
Izvješće o radu Doma zdravlja Domaljevac-Šamac za 

2021. godinu 

Ravnatelj Doma zdravlja 

Domaljevac 



Broj 1 SLUŢBENO GLASILO OPĆINE DOMALJEVAC-ŠAMAC stranica 3 
 

26. 
Plan rada s financijskim planom Doma zdravlja 

Domaljevac-Šamac za 2022. godinu 

Ravnatelj Doma zdravlja 

Domaljevac 

27. 
Izvješće o radu Osnovne škole Domaljevac za 2021. 

godinu 

Ravnatelj Osnovne škole 

Domaljevac 

28. 
Plan rada s financijskim planom Osnovne škole 

Domaljevac za 2022. godinu 

Ravnatelj Osnovne škole 

Domaljevac 

29. 
Izvješće o radu mjesne zajednice Domaljevac za 2021. 

godinu 
Predsjednik MZ 

30. 
Formiranje radne grupe za usklađivanje Statuta i 

Poslovnika o radu Općinskog vijeća 

Predsjednik vijeća 

Općinsko vijeće 

Pravna sluţba 

31. Izvješće o izvršenju Proračuna  za 2021. godinu Općinski načelnik 

 

 

III. KVARTAL 2022. godine 

 

32. 
Izvješće o radu Općinskog vijeća za prvo polugodište 

2022. god. 
Predsjednik Općinskog vijeća 

33. 
Izvješće o izvršenju Proračuna za prvi i drugi kvartal 

2022. godine 
Općinski načelnik 

34. 
Izvješće o radu mjesne zajednice Domaljevac za 2021. 

godinu 
Predsjednik MZ 

35. 
Izvješće o radu mjesne zajednice Grebnice za 2021. 

godinu 
Predsjednik MZ 

36. 
Izvješće o radu mjesne zajednice Bazik za 2021. 

godinu 
Predsjednik MZ 

37. 
Izvješće o radu mjesne zajednice Brvnik za 2021. 

godinu 
Predsjednik MZ 

38. Informacija o sigurnosnom stanju na području Općine 

Domaljevac-Šamac 

Zapovjednik policijske postaje 

 

 

IV. KVARTAL 2022. godine 

 

39. 
Nacrt proračuna Općine Domaljevac-Šamac za 2023. 

godinu 

Općinski načelnik/Sluţba za 

financije 
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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 Bosne i Hercegovine 
Ţupanija Posavska 
Općina Domaljevac-Šamac 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj:04-04-59/22     
Domaljevac,18.03.2022.godine 
 

Predsjednik O.V-a 
     Miroslav Piljić, v.r. 

Temeljem članka 23. Statuta općine 
Domaljevac-Šamac („Sluţbeno glasilo općine 
Domaljevac-Šamac“, broj: 3/09 i 1/10) i članka 
90. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine 
Domaljevac-Šamac („Sluţbeno glasilo općine 

Domaljevac-Šamac“, broj: 4/09 i 3/11), 
Općinsko vijeće općine Domaljevac-Šamac na 
IX. redovnoj sjednici odrţanoj dana 
18.03.2022. godine, d o n o s i:  
 

ZAKLJUĈAK 
o usvajanju Izvješća o realizaciji 
Programa rada Općinskog vijeća 

Domaljevac-Šamac za 2021. godinu 
 

Ĉlanak 1. 
Donosi se Zaključak o usvajanju Izvješća o 
realizaciji Programa rada Općinskog vijeća 
Domaljevac-Šamac za 2021. godinu.  
 

Ĉlanak 2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Sluţbenom 
glasilu općine Domaljevac-Šamac“. 
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine  
Ţupanija Posavska 
Općina Domaljevac-Šamac 

40. Nacrt programa rada OV za 2023. god. Općinsko vijeće 

41. 
Odluka o usvajanju urbanističkog plana Domaljevca 

2020. - 2040. 
Općinski načelnik 

42. 
Plan rada s financijskim planom JP „Vodokom 

Domaljevac“ d.o.o. Domaljevac za 2023. godinu 

Ravnatelj JP „Vodokom 

Domaljevac“ 

43. 
Financijski plan Općinskog izbornog povjerenstva za 

2023. godinu 
Općinsko izborno povjerenstvo 

44. 
Plan rada s financijskim planom Dječjeg vrtića 

Domaljevac za 2023. godinu 
Ravnateljica vrtića 

45. 
Plan rada s financijskim planom Centra za socijalni rad 

Domaljevac za 2023. godinu 

Ravnateljica Centra za socijalni 

rad 

46. 
Plan rada s financijskim planom Doma zdravlja 

Domaljevac-Šamac za 2023. godinu 

Ravnatelj Doma zdravlja 

Domaljevac 

47. 
Plan rada s financijskim planom Osnovne škole 

Domaljevac za 2023. godinu 

Ravnatelj Osnovne škole 

Domaljevac 

48. 
Program rada Općinskog Načelnika i općinskih sluţbi 

za 2023. godinu 
Općinski Načelnik 

49. Proračun  Općine Domaljevac-Šamac za 2023. god. 
Općinski načelnik/Sluţba za 

financije, Općinsko vijeće 

50. 
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Domaljevac-

Šamac za 2023. god. 

Općinski načelnik/Sluţba za 

financije, Općinsko vijeće 
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OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj: 04-04-60/22 
Domaljevac,18.03.2022. godine  
 

Predsjednik O.V-a 
     Miroslav Piljić, v.r. 

 
Temeljem članka 23. Statuta općine 
Domaljevac-Šamac („Sluţbeno glasilo općine 
Domaljevac-Šamac“, broj: 3/09 i 1/10) i članka 
90. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine 
Domaljevac-Šamac („Sluţbeno glasilo općine 
Domaljevac-Šamac“, broj: 4/09 i 3/11), 
Općinsko vijeće općine Domaljevac-Šamac na 
IX. redovnoj sjednici odrţanoj dana 
18.03.2022. godine, d o n o s i:  
 

ZAKLJUĈAK 
o usvajanju Izvješća o radu 

Općinskog naĉelnika i općinskih 
sluţbi za 2021. godinu 

 
Ĉlanak 1. 

Donosi se Zaključak o usvajanju Izvješća o 
radu Općinskog načelnika i općinskih sluţbi za 
2021. godinu. 
 

Ĉlanak 2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Sluţbenom 
glasilu općine Domaljevac-Šamac“. 
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine  
Ţupanija Posavska 
Općina Domaljevac-Šamac 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj: 04-04-61/22 
Domaljevac, 18.03.2022. godine 
 

 Predsjednik O.V-a 
     Miroslav Piljić, v.r. 

 
Temeljem članka 23. Statuta općine 
Domaljevac-Šamac („Sluţbeno glasilo općine 
Domaljevac-Šamac“, broj: 3/09 i 1/10) i članka 
90. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine 
Domaljevac-Šamac („Sluţbeno glasilo općine 
Domaljevac-Šamac“, broj: 4/09 i 3/11), 
Općinsko vijeće općine Domaljevac-Šamac na 
IX. redovnoj sjednici odrţanoj dana 
18.03.2022. godine, d o n o s i:  
 

ZAKLJUĈAK 
o usvajanju Plana rada općinskog 

naĉelnika i općinskih sluţbi za 2022. 
godinu 

 
Ĉlanak 1. 

Donosi se Zaključak o usvajanju Plana rada 
općinskog načelnika i općinskih sluţbi za 
2022. godinu. 
 

Ĉlanak 2. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Sluţbenom 
glasilu općine Domaljevac-Šamac“. 
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine  
Ţupanija Posavska 
Općina Domaljevac-Šamac 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj: 04-04-62 /22 
Domaljevac, 18.03.2022. godine 
 

Predsjednik O.V-a 
     Miroslav Piljić, v.r. 

 

Na temelju članka 7. Zakona o proračunima u 
Federaciji Bosne i Hercegovine („Sluţbene 
novine Federacije BiH“, broj 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 
11/19 i 99/19) i članka 106. Statuta općine 
Domaljevac-Šamac  ("Sluţbeno glasilo općine 
Domaljevac-Šamac", broj 3/09 i 1/10), 
Općinsko vijeće Domaljevac-Šamac na IX. 
redovnoj sjednici odrţanoj dana 18.03.2022. 
godine, donosi: 
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o izvršavanju 
Proraĉuna općine Domaljevac-

Šamac za 2022.godinu 
 

Ĉlanak 1. 
 
U odluci o izvršavanju Proračuna općine 
Domaljevac-Šamac za 2022.godinu 
(„Sluţbeno glasilo općine Domaljevac-Šamac“, 
broj 7/21), članak 8. mijenja se i glasi: 
 
„Osnovica za obračun plaće od 
01.01.2022.godine do 31.03.2022.godine 
iznosi 168,00 KM. 
Osnovica za obračun plaće od od 
01.04.2022.godine do 31.12.2022.godine 
iznosi 178,00 KM“. 
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Ĉlanak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, objavit će se u „Sluţbenom glasilu 
općine Domaljevac-Šamac“,  a primjenjivat će 
se za fiskalnu 2022. godinu. 
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija BiH 
Ţupanija Posavska 
Općina Domaljevac-Šamac 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj: 04-04-63/22 
Domaljevac, 18.03.2022.g. 
 

 Predsjednik O.V-a 
     Miroslav Piljić, v.r. 

 
Temeljem članka 6. stavak 1. točka b) Zakona 
o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i 
Hercegovine („Sluţbene novine Federacije 
BiH“, broj: 8/05, 81/08, 22/09, 109/12), te 
sukladno članku 16. Statuta JP „Vodokom 
Domaljevac“ d.o.o. Domaljevac („Sluţbeno 
glasilo općine Domaljevac-Šamac“, broj: 5/21), 
Skupština Javnog poduzeća „Vodokom 
Domaljevac“ d.o.o. Domaljevac na IX.redovnoj 
sjednici odrţanoj 18.03.2022. godine, usvojila 
je:  
 

ETIĈKI KODEKS 
Javnog poduzeća 

„Vodokom Domaljevac“ d.o.o. 
Domaljevac 

 
Ovaj Etički kodeks primjenjuje se na: 

1. sve zaposlene u javnom poduzeću, 
uključujući i pojedince, zastupnike koje 
javno poduzeće imenuje za obnašanje 
određenih djelatnosti, 

2. sve članove Nadzornog odbora i 
Odbora za reviziju, 

3. svako javno poduzeće ili pojedinca u 
čijem posrednom ili neposrednom 
vlasništvu je najmanje 10% od ukupne 
sume glasačkih prava javnog 
poduzeća. 

Smatra se da odnos povezanih osoba (u 
daljnjem tekstu: „povezana osoba“ ili 
„povezane osobe“ sukladno kontekstu) postoji 
u svakom od slijedećih slučajeva: 
 

Naĉelo 1. 
(Sukob interesa) 

Povezana osoba duţna je izbjegavati stvarne 
ili očigledne sukobe interesa sa javnim 
poduzećem u osobnim ili profesionalnim 
odnosima. 

Sukob interesa javlja se kada osobni ili 
profesionalni interes povezane osobe 
onemogućava, eventualno moţe onemogućiti, 
ili se čini da materijalno onemogućava interes, 
ili poslovanje javnog poduzeća ili sposobnost 
povezane osobe da ispunjava svoje obveze i 
odgovornosti. 
Povezana osoba duţna je omogućiti uvid 
Upravi ili Nadzornom odboru ili drugom 
nadzornom organu u sve transakcije ili odnose 
za koje povezana osoba opravdano očekuje 
da bi mogle dovesti do stvarnog ili očiglednog 
sukoba interesa sa javnim poduzećem. 
Javnom poduzeću, prilikom poslovanja, nije 
dopušteno da povezanim osobama nudi 
povoljnije uvjete od onih koje nudi drugim 
osobama koje nisu povezane sa javnim 
poduzećem. 
U smislu ovog stavka slijedeće osobe smatraju 
se povezanim osobama:   

1. članovi uţe obitelji povezanih osoba 
do trećeg stupnja krvnog srodstva ili 
tazbine, odnosno osobe koje ţive u 
istom kućanstvu sa povezanim 
osobama, 

2. pravne osobe koje raspolaţu 
glasačkim pravima u javnom 
poduzeću, 

3. pravne osobe u kojima je povezana 
osoba ili članovi uţe obitelji, prema 
definiciji u točki 1. ovog stavka, član 
Nadzornog odbora ili Uprave. 

Ako bilo koja povezana osoba zna ili je morala 
znati da je neka druga povezana osoba 
djelovala u suprotnosti sa odredbama ovog 
članka, ta povezana osoba o tome je duţna 
odmah izvijestiti upravu ili Nadzorni odbor. 
 

Naĉelo 2. 
(Korporativne mogućnosti) 

U ispunjavanju svojih obveza i odgovornosti, 
povezane osobe bi trebale unapređivati 
legitimne interese javnog poduzeća kada se za 
to ukaţe prilika. 
Sama povezanost osoba ne bi trebala za 
osobne potrebe koristiti mogućnosti koje se 
otkriju u ispunjavanju njihovih obveza i 
odgovornosti prema javnom poduzeću, 
odnosno koristiti imovinu javnog poduzeća ili 
informacije, ili svoj poloţaj u svojstvu 
povezanih osoba, radi osobne koristi. 
Rivalitet povezane osobe sa javnim 
poduzećem u svakom od prethodnih slučajeva 
kojim se nanosi financijska šteta javnom 
poduzeću, nije dozvoljen. 
Da li se nekom od prethodno navedenih radnji 
uzrokuje financijska šteta poduzeću, ustanovit 
će Uprava, Nadzorni odbor i Odbor za reviziju 
na temelju svih relevantnih činjenica i 
okolnosti, uključujući i slučaj u kojem se u 
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osobne svrhe koriste mogućnosti poduzeća, 
bez obzira da li je poduzeće prethodno odbilo 
realizirati tu predloţenu mogućnost u osobnu 
korist. 
 

Naĉelo 3. 
(Struĉne osposobljenosti i savjesno 

postupanje) 
Povezane osobe javnog poduzeća duţne su 
vršiti svoje funkcije, izvršavati svoje obveze uz 
duţnu paţnju, stručno i savjesno. 
 

Naĉelo 4. 
(Zaštita i pravilna uporaba imovine javnog 

poduzeća) 
U ispunjavanju svojih obveza i odgovornosti 
Nadzorni odbor i Uprava duţni su poticati  na 
odgovorno korištenje i kontrolu imovine i 
resursa javnog poduzeća. 
 Imovinu javnog poduzeća, u koju 
spadaju podaci, materijali, zalihe, intelektualna 
svojina, objekti i postrojenja, softver i ostala 
imovina koja je ili u vlasništvu, ili pod zakupom 
ili se nalazi u posjedu javnog poduzeća, treba 
koristiti isključivo u opravdane svrhe javnog 
poduzeća.  
 

Naĉelo 5. 
(Povjerljivost) 

Povezane osobe će poštivati povjerljivost 
podataka do kojih dolaze u ispunjavanju svojih 
obveza i odgovornosti, osim u slučajevima u 
kojim objavljivanje odobri javno poduzeće ili je 
takvo objavljivanje zakonski utvrđeno. 
U povjerljive podatke spadaju, pored ostalog, 
svi podaci ne javnog karaktera koji mogu biti 
od koristi konkurentima. 
 

Naĉelo 6. 
(Sukladnost sa zakonom, pravilima i 

propisima) 
 
U izvršavanju svojih obveza i odgovornosti, 
Nadzorni odbor i Uprava su duţni aktivno 
sudjelovati u kontroli provođenja vaţećih 
zakona, pravilnika i drugih propisa u javnom 
poduzeću. 
Pored toga, ako bilo koja povezana osoba 
dođe do saznanja o bilo kojoj informaciji za 
koju smatra da predstavlja dokaz o 
materijalnom kršenju zakona, pravilnika ili 
propisa koji se odnose na javno poduzeće, ta 
povezana osoba duţna je ukazati na tu 
informaciju nekoj od slijedećih osoba ili 
institucija: Predsjedniku Nadzornog odbora, 
Ravnatelju javnog poduzeća, Skupštini javnog 
poduzeća, policiji ili drugim nadleţnim 
organima. 
 

 

Naĉelo 7. 
(Poticanje prijavljivanja nezakonitog ili 

neetiĉkog ponašanja) 
Nadzorni odbor i Uprava duţni su utjecati na 
javno poduzeće da aktivno unapređuje etičko 
ponašanje i poticati zaposlenike na 
prijavljivanje dokaza o nezakonitom ili  
neetičkom ponašanju pojedinih zaposlenika 
javnog poduzeća. 
 

Naĉelo 8. 
(Krediti ĉlanovima Uprave ili Nadzornog 

odbora) 
Javnim poduzećima nije dozvoljeno da na 
neposredan ili posredan način (kao i putem 
supsidijara)  dodjeljuju ili organiziraju dodjelu 
individualnih kredita članovima Nadzornog 
odbora, Uprave, Odbora za reviziju i 
zaposlenicima, te produţavanje ili materijalna 
izmjena postojećih kredita dodijeljenih tim 
osobama. 
Uprava i Nadzorni odbor ne bi trebali traţiti ili 
pomagati u dobivanju individualnih kredita od 
javnog poduzeća u suprotnosti sa prethodno 
navedenim. 
 

Naĉelo 9. 
(Razumijevanje i postupanje sukladno s 

ovim Kodeksom) 
Od povezanih osoba očekuje se da djeluju 
sukladno sa odredbama ovog Kodeksa. 
Odgovornost je svake osobe da prouči i da se 
upozna sa ovim Kodeksom, kod Ravnatelja 
javnog poduzeća traţi dodatno pojašnjenje i 
savjet u svezi sa tumačenjem i zahtjevima 
ovog Kodeksa, kao i u svezi sa svakom 
situacijom koja je naizgled u suprotnosti sa 
Kodeksom. 
 

Naĉelo 10. 
(Disciplinske mjera) 

Svako kršenje odredbi ovog Kodeksa rezultirat 
će neodloţnim pokretanjem disciplinskog 
postupka i izricanjem disciplinskih mjera te 
eventualnim smjenjivanjem.  
 

Naĉelo 11. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom usvajanja 
na Skupštini Javnog poduzeća „Vodokom 
Domaljevac“ d.o.o. Domaljevac, a objavit će se 
u „Sluţbenom glasilu općine Domaljevac-
Šamac“. 
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine  
Ţupanija Posavska / Posavski kanton 
Općina Domaljevac-Šamac 
OPĆINSKO VIJEĆE – SKUPŠTINA JP 
„VODOKOM DOMALJEVAC“ d.o.o  
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Broj:04-04-64/22                                                              
Domaljevac, 18.03.2022.  god. 

 
Predsjednik Skupštine 

JP „Vodokom Domaljevac“ d.o.o 
     Miroslav Piljić, v.r. 

 
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu Ţupanije Posavske („Narodne 
novine Ţupanije Posavske“, broj: 3/17), članka 
23. Statuta općine Domaljevac – Šamac 
(„Sluţbeno glasilo općine Domaljevac – 
Šamac“, broj: 03/09 i 01/10), te članka 83. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine 
Domaljevac-Šamac („Sluţbeno glasilo općine 
Domaljevac-Šamac, broj: 04/09 i 03/11) 
Općinsko vijeće općine Domaljevac – Šamac, 
na IX.redovnoj sjednici odrţanoj dana 
18.03.2022. godine, d o n o s i: 
 

ODLUKU 
o cijeni prikljuĉenja na vodovodnu 

mreţu 
 

Ĉlanak 1. 
JP „Vodokom Domaljevac“ d.o.o Domaljevac, 
obavljat će priključenje na vodovodnu mreţu, 
zainteresiranih korisnika, u naseljima u kojima  
je izgrađena vodovodna mreţa. 
 

Ĉlanak 2. 
Cijena priključenja na vodovodnu mreţu iznosi 
600,00 KM. Ukoliko korisnik zahtjeva povećani 
protok i opskrbu vodom, cijena priključenja 
odredit će se u skladu sa stvarnim troškovima. 
 

Ĉlanak 3. 
Sredstva iz članka 2. ove Odluke koristit će se 
za pokrivanje troškova rada i materijala za 
priključenje na vodovodnu mreţu, razvoj 
mreţe i funkcioniranje Poduzeća. 
 

Ĉlanak 4. 
Troškovi rada i materijala iz članka 3. ne 
uključuju šaht sa ugradnjom, te polaganje 
cijevi od šahta prema objektu korisnika. 
Veličina i mjesto ugradnje šahta rade se 
prema uputama JP „Vodokom Domaljevac“ 
d.o.o. Domaljevac. Ove troškove snosi 
korisnik. 
 

Ĉlanak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Sluţbenom 
glasilu općine Domaljevac – Šamac“. 
 
Bosna i Hercegovina                              
Federacija Bosne i Hercegovine 

Ţupanija Posavska 
Općina Domaljevac-Šamac 
OPĆINSKO VIJEĆE                                                              
 
Broj: 04-04-65//22                                                                                    
Domaljevac,18.03.2022. godine   
 

Predsjednik O.V-a 
     Miroslav Piljić, v.r. 

 
Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, 
vladinim i drugim imenovanjima Federacije 
Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine 
Federacije BiH“, broj 34/3 i 65/13) i Zapisnika 
Povjerenstva za provođenje procedure Javnog 
natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i 
članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća 
„Vodokom Domaljevac“ d.o.o. Domaljevac 
broj: 01-04-80-6/22 od 22. 02. 2022. godine, 
Općinsko vijeće Domaljevac-Šamac na IX. 
redovnoj sjednici odrţanoj dana 18.03.2022. 
godine, d o n o s i: 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ĉlanova Nadzornog 

odbora Javnog poduzeća 
„Vodokom Domaljevac“ d.o.o. 

Domaljevac 
 

Ĉlanak 1. 
Za članove Nadzornog odbora Javnog 
poduzeća „Vodokom Domaljevac“ d.o.o. 
Domaljevac imenuju se: 

1. Ivo Pranjić iz Domaljevca. predsjednik 
2. Josip Brašnić iz Grebnica, član i 
3. Joso Leovac iz Domaljevca, član. 

 
Ĉlanak 2. 

Mandat članova Nadzornog odbora iz članka 
2. ovog Rješenja traje četiri godine. 
 

Ĉlanak 3. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Sluţbenom glasilu 
Općine Domaljevac-Šamac i Sluţbenim 
novinama Federacije BiH. 
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija BiH 
Ţupanija Posavska 
Općina Domaljevac-Šamac 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj: 04-04-66/22 
Domaljevac, 18.03.2022.g. 
 

Predsjednik O.V-a 
     Miroslav Piljić, v.r. 
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Općinsko vijeće općine Domaljevac-Šamac, 
na temelju članka 18. stavak 2. točka k) 
Zakona o lokalnoj samoupravi Ţupanije 
Posavske („Narodne novine Ţupanije 
Posavske“, broj: 15/19 ), članka 23. Statuta 
općine Domaljevac-Šamac („Sluţbeno glasilo 
općine Domaljevac-Šamac“, broj: 3/09 i 1/10), 
te članka 83. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća općine Domaljevac-Šamac („Sluţbeno 
glasilo općine Domaljevac-Šamac“, broj: 4/09 i 
3/11) na  svojoj IX. redovnoj sjednici odrţanoj 
dana 18.03.2022. godine, donijelo je:  
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za osnivanje 

zajedniĉke profesionalne 
vatrogasne postrojbe Ţupanije 

Posavske 
 

Ĉlanak 1. 
Ovom Odlukom daje se suglasnost za 
osnivanje zajedničke profesionalne vatrogasne 
postrojbe Ţupanije Posavske kao temeljne 
vatrogasne snage u gašenju poţara i 
spašavanju ljudi i materijalnih dobara 
ugroţenih poţarom, eksplozijom i drugim 
prirodnim nesrećama na području Ţupanije 
Posavske, a koja će se nalaziti unutar sektora 
za vatrogastvo u Ţupanijskoj upravi civilne 
zaštite. 
 
Zajednička profesionalna vatrogasna postrojba 
Ţupanije Posavske organizirat će se u 
formacijski oblik voda koji čine odjeljenje za 
općine Orašje i Domaljevac – Šamac i 
odjeljenje za općinu Odţak. 
 

Ĉlanak 2. 
Ovlašćuje se općinski načelnik da u ime 
Općine Domaljevac-Šamac potpiše Sporazum 
o osnivanju zajedničke profesionalne 
vatrogasne postrojbe Ţupanije Posavske. 
 

Ĉlanak 3. 
Sredstva za financiranje profesionalne 
vatrogasne postrojbe Ţupanije Posavske 
osigurat će se u Proračunu Ţupanije 
Posavske. 
 

Ĉlanak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a ista će biti objavljena u 
„Sluţbenom glasilu općine Domaljevac-
Šamac“ .  
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Ţupanija Posavska / Posavski kanton 
Općina Domaljevac-Šamac 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj : 04-04-67/22              
Domaljevac, 18.03.2022. godine 
 

Predsjednik O.V-a 
     Miroslav Piljić, v.r. 

 
Na temelju članka 18. Zakona o lokalnoj 
samoupravi Ţupanije Posavske („Narodne 
novine Ţupanije Posavske“, broj: 15/19), 
članka 23. Statuta općine Domaljevac-Šamac 
(„Sluţbeno glasilo općine Domaljevac-Šamac“, 
broj: 3/09 i 1/10) te članka 91. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća općine Domaljevac-
Šamac („Sluţbeno glasilo općine Domaljevac-
Šamac“, broj: 4/09 i 3/11) Općinsko vijeće 
općine Domaljevac-Šamac na svojoj IX. 
redovnoj sjednici odrţanoj 18.03.2022. godine, 
d o n o s i:  
 

RJEŠENJE 
o razrješenju duţnosti povjerenika 

Mjesne zajednice Bazik 
 

Ĉlanak 1. 
Povjerenik Mjesne zajednice Bazik, Mijo Grgić 
iz Bazika, na osobni zahtjev razrješava se 
duţnosti povjerenika Mjesne zajednice Bazik. 
 

Ĉlanak 2. 
Povjereniku iz članka 1. ovog Rješenja 
prestaje mandat danom stupanja na snagu 
ovog Rješenja. 
 

Ĉlanak 3. 
Povjerenik iz članka 1. ovog Rješenja duţan je 
pečat Mjesne zajednice, bankovni račun, te 
ključeve ureda Mjesne zajednice Bazik predati 
novoimenovanom povjereniku. 
 

Ĉlanak 4. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Sluţbenom 
glasilu općine Domaljevac-Šamac“. 
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Ţupanija Posavska 
Općina Domaljevac-Šamac 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj: 04-04-68/22 
Domaljevac, 18.03.2022. godine 
 

Predsjednik O.V-a 
     Miroslav Piljić, v.r. 
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Na temelju članka 18. Zakona o lokalnoj 
samoupravi Ţupanije Posavske („Narodne 
novine Ţupanije Posavske“, broj: 15/19), 
članka 23. Statuta općine Domaljevac-Šamac 
(„Sluţbeno glasilo općine Domaljevac-Šamac“, 
broj: 3/09 i 1/10) te članka 91. Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća općine Domaljevac-
Šamac, („Sluţbeno glasilo općine Domaljevac-
Šamac“, broj: 4/09 i 3/11) Općinsko vijeće 
općine Domaljevac-Šamac na svojoj IX. 
redovnoj sjednici odrţanoj 18.03.2022. godine, 
d o n o s i:  
 

RJEŠENJE 
o imenovanju povjerenika Mjesne 

zajednice Bazik 
 

Ĉlanak 1. 
Donosi se Rješenje o imenovanju povjerenika 
Mjesne zajednice Bazik na period do izbora za 
Vijeće mjesnih zajednica. 
Za povjerenika mjesne zajednice Bazik 
imenuje se Matej (Franjo) Dujmenović, JMB:  
2406994121255 iz Bazika. 
 

Ĉlanak 2. 
Imenovani povjerenik iz članka 1. ovog 
Rješenja ima sva prava, duţnosti, 
odgovornosti i ovlaštenja kao i predsjednik 
Mjesne zajednice, sukladno Statutu Mjesne 
zajednice za koju je imenovan. 
 

Ĉlanak 3. 
Određuje se naknada troškova povjereniku 
Mjesne zajednice Bazik za poslove vođenja 
Mjesne zajednice u iznosu od 150, 00 KM 
mjesečno. 
 

Ĉlanak 4. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Sluţbenom 
glasilu općine Domaljevac-Šamac“. 
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Ţupanija Posavska 
Općina Domaljevac-Šamac 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj:04-04-69/22 
Domaljevac, 18.03.2022. godine 
 

Predsjednik O.V-a 
     Miroslav Piljić, v.r. 

 
Temeljem članka 14. stavak 4. i članka 23. 
Zakona o izvlaštenju („Sluţbene novine 
Federacije BiH“, broj: 70/07, 36/10, 25/12 i 
34/16), članka 23. Statuta općine Domaljevac-

Šamac („Sluţbeno glasilo općine Domaljevac-
Šamac“, broj: 03/09 i 01/10) i članka 83. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine 
Domaljevac-Šamac („Sluţbeno glasilo općine 
Domaljevac-Šamac“, broj: 04/09 i 03/11) 
Općinsko vijeće općine Domaljevac-Šamac na 
svojoj IX. redovnoj sjednici odrţanoj dana 
18.03.2022. godine, d o n o s i:  
 

ODLUKU 
o utvrĊivanju javnog interesa za 
izgradnju lateralnog odvodnog 

kanala 
i dijela lokalne ceste u Baziku 

 
Ĉlanak 1. 

Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja 
lateralnog odvodnog kanala i dijela lokalne 
ceste u Baziku te se moţe pristupiti potpunom 
izvlaštenju zemljišta označenog kao: 
- k.č. broj 5704/2, Podkućnica, oranica/njiva 2. 
klase, u površini od 631m

2
 i  

- k.č. broj 5704/3, Podkućnica, oranica/njiva 2. 
klase, u površini od 190 m

2
,  

obje upisane u Pl. broj 72 k.o. Domaljevac i 
Zk. uloţak broj 2960 k.o. Domaljevac, posjed i 
vlasništvo Breškić (Luke) Mato iz Bazika, Palih 
branitelja bb.  
 

Ĉlanak 2. 
Korisnik izvlaštenja na zemljištu označenom u 
članku 1. ove Odluke je Općina Domaljevac-
Šamac. 
 

Ĉlanak 3. 
Radi sporazumnog rješavanja pitanja naknade 
za nekretnine navedene u članku 1. ove 
Odluke odobrava se zamjena nekretnina iz 
članka 1. ove Odluke za nekretnine – zemljište 
Općine Domaljevac-Šamac označeno kao k.č. 
broj 5768/16, Blato, oranica/njiva 4. klase, 
površine 1.369 m

2
, upisano u Pl. broj 177 i Zk. 

uloţak broj 1813, k.o. Domaljevac i k.č. broj 
3023/2, Rakitovac, oranica/njiva 5. klase, 
površine 1.094 m

2
, upisano u Pl. broj 151 i Zk. 

uloţak broj 426 k.o. Grebnice. 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik da u 
ime Općine Domaljevac-Šamac sa vlasnikom 
zemljišta iz članka 1. ove Odluke zaključi 
Sporazum o zamjeni nekretnina. 
 Troškove provedbe Sporazuma o 
zamjeni nekretnina snosi Općina Domaljevac-
Šamac. 
 

Ĉlanak 4. 
Protiv ove Odluke moţe se pokrenuti upravni 
spor podnošenjem tuţbe Kantonalnom sudu u 
Odţaku. Tuţba se podnosi neposredno sudu u 
roku od 30 dana od dana donošenja odluke. 
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Ĉlanak 5. 
Kopija katastarskog plana sastavni je dio ove 
Odluke.  
 

Ĉlanak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Sluţbenom 
glasilu Općine Domaljevac-Šamac“. 
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Ţupanija Posavska / Posavski kanton 
Općina Domaljevac-Šamac 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj: 04-04-70/22 
Domaljevac, 18.03.2022. godine 
 

Predsjednik O.V-a 
     Miroslav Piljić, v.r. 

 
Na temelju članka 23. Statuta općina 
Domaljevac-Šamac („Sluţbeno glasilo općine 
Domaljevac-Šamac“, broj: 03/09 i 01/10) i 
članka 83. Poslovnika o radu Općinskoga 
vijeća općine Domaljevac-Šamac („Sluţbeno 
glasilo općine Domaljevac-Šamac“, broj: 04/09 
i 03/11) Općinsko vijeće općine Domaljeva-
Šamac na svojoj IX.redovnoj sjednici odrţanoj 
dana 18.03.2022. godine, d o n o s i:  
 

ODLUKU 
o davanju na korištenje prostorija 

Mjesnoj zajednici Bazik 
 

Ĉlanak 1. 
Mjesnoj zajednici Bazik daju se na korištenje 
poslovne i uredske prostorije u zgradi Mjesnog 
doma u Baziku sagrađenoj na zemljištu 
označenom kao k.č. broj: 5638 upisnoj u P.L. 
177 k.o. Domaljevac na ime općine 
Domaljevac-Šamac s udijelom 1/1. 
 

Ĉlanak 2. 
Mjesna zajednica Bazik prostorije navedene u 
članku 1. ove Odluke ne moţe otuđiti ali ih 
moţe dati u zakup i na korištenje drugim 
osobama. 
 

Ĉlanak 3. 
Mjesna zajednica Bazik se obvezuje da s 
pozornošću dobrog domaćina odrţava i skrbi o 
nekretninama iz članka 1. ove Odluke. 
 

Ĉlanak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
a objavit će se u „Sluţbenom glasilu općine 
Domaljevac-Šamac“. 
 

Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Ţupanija Posavska 
Općina Domaljevac-Šamac 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj:04-04-71/22 
Domaljevac, 18.03.2022. godine 
 

Predsjednik O.V-a 
     Miroslav Piljić, v.r. 

 
Na temelju članka 23. Statuta općina 
Domaljevac-Šamac („Sluţbeno glasilo općine 
Domaljevac-Šamac“, broj: 03/09 i 01/10) i 
članka 83. Poslovnika o radu Općinskoga 
vijeća općine Domaljevac-Šamac („Sluţbeno 
glasilo općine Domaljevac-Šamac“, broj: 04/09 
i 03/11) Općinsko vijeće općine Domaljeva-
Šamac na svojoj IX. redovnoj sjednici odrţanoj 
dana 18.03.2022. godine, d o n o s i:  
 

ODLUKU 
o davanju na korištenje prostorija 

Mjesnoj zajednici Grebnice 
 

Ĉlanak 1. 
Mjesnoj zajednici Grebnice daju se na 
korištenje poslovne i uredske prostorije u 
zgradi Mjesnog doma u Grebnicama 
sagrađenoj na zemljištu označenom kao k.č. 
broj: 1304/1 upisnoj u P.L. 151 k.o. Grebnice 
na ime općine Domaljevac-Šamac s udijelom 
1/1. 

Ĉlanak 2. 
Mjesna zajednica Grebnice prostorije 
navedene u članku 1. ove Odluke ne moţe 
otuđiti ali ih moţe dati u zakup i na korištenje 
drugim osobama. 
 

Ĉlanak 3. 
Mjesna zajednica Grebnice se obvezuje da s 
pozornošću dobrog domaćina odrţava i skrbi o 
nekretninama iz članka 1. ove Odluke. 
 

Ĉlanak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
a objavit će se u „Sluţbenom glasilu općine 
Domaljevac-Šamac“. 
 
Bosna i Hercegovina                              
Federacija Bosne i Hercegovine 
Ţupanija Posavska 
Općina Domaljevac-Šamac 
OPĆINSKO VIJEĆE                                                              
 
Broj: 04-04-72 /22                                                                                    
Domaljevac, 18.03.2022. godine 
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Predsjednik O.V-a 
     Miroslav Piljić, v.r. 

 
Na temelju članka 22. Zakona o turizmu 
Ţupanije Posavske („Narodne novine Ţupanije 
Posavske“ broj 1/22), te članka 23. Statuta 
općine Domaljevac-Šamac („Sluţbeno glasilo 
općine Domaljevac-Šamac, broj: 3/09 i 1/10) 
Općinsko vijeće općine Domaljevac-Šamc na 
svojoj IX. redovnoj sjednici odrţanoj dana 
18.03.2022. godine, donosi:  
 

RJEŠENJE 
o imenovanju predstavnika u 
Skupštini Turistiĉke zajednice 

Ţupanije Posavske 
 

Ĉlanak 1. 
Ilija Lucić (JMB: 0210966121259) iz 
Domaljevca imenuje se za  člana Skupštine 
Turističke zajednice Ţupanije Posavske kao 
predstavnik općine Domaljevac-Šamac. 

 
Ĉlanak 2. 

Mandat člana iz članka 1. ovog Rješenja traje 
četiri godine.  
 

Ĉlanak 3. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Sluţbenom 
glasilu općine Domaljevac-Šamac“.  
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Ţupanija Posavska 
Općina Domaljevac-Šamac 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Broj: 04-04-73/22 
Domaljevac, 18.03.2022. godine 
 

Predsjednik O.V-a 
     Miroslav Piljić, v.r. 
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Općinski načelnik 

 
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Ţupanija Posavska 
OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC 
OPĆINSKI NAĈELNIK 
 
Broj: 01-11-46/22 
Domaljevac, 18.01.2022. godine 
 
Na temelju odredbi iz članka 11. Odluke o 
izvršenju proračuna Općine Domaljevac-
Šamac za 2022. godinu („Sluţbeno glasilo 
Općine Domaljevac-Šamac“ broj: 7/21), 
Općinski načelnik, donosi: 
 

Program utroška sredstava 
utvrĊenih proraĉunom općine 

Domaljevac-Šamac za 2022. godinu 
na poziciji grantovi neprofitnim 

organizacijama i udrugama graĊana 
 
 
1. Naziv programa 
Program utroška sredstava neprofitnim 
organizacijama i udrugama građana za 2022. 
godinu. 
 
2. Svrha programa 
Svrha ovog Programa je osiguravanje 
preduvjeta za podršku neprofitnim 
organizacijama i udrugama građana.  
 
3. Cilj programa  
Cilj programa je pruţanje podrške neprofitnim 
organizacijma i udrugama građana, kako bi se 
ojačali njihovi kapaciteti. 
Osigurava da se planirana sredstva proračuna 
općine Domaljevac-Šamac koriste na 
transparentan i mjerljiv način u vremenski 
određenom periodu.  
 
3. Korisnici sredstava  
Korisnici sredstava su neprofitne organizacije i 
udruge građana koje su registrirane i djeluju 
na području općine Domaljevac-Šamac. 
 
4. Opći kriteriji za dodjelu sredstava su: 
- da podnositelj zahtjeva ima registrirano 
sjedište na području Općine Domaljevac-
Šamac 
- da podnositelj zahtjeva obavlja djelatnost na 
području općine Domaljevac-Šamac 
- da je podnositelj na zahtjev općine dostavio 
Izvješće o utrošenim sredstvima (ukoliko je 
dobio sredstva) 
 

5. Posebni kriteriji su: 
- kvalitet kandidiranog projekta i njegov 
doprinos ostvarenjem programskih zadataka 
neprofitne organizacije i udruge građana 
- doprinose rješavanju problema koji su vaţni 
za lokalnu zajednicu 
- doprinose poboljšanju ţivota u lokalnoj 
zajednici 
- imaju jasne namjene odnosno ciljeve i 
očekivane rezultate 
- da udruge uţivaju ugled i interes kod javnosti 
- da su aktivnosti od posebnog interesa za 
građane općine Domaljevac-Šamac 
 
6. Visina sredstava 
Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa 
iznose 30.000,00 KM, a planirana su na 
proračunskoj stavci Grantovi neprofitnim 
organizacijama i udrugama građana, 
ekonomski kod 641300 i biti će utrošena za 
potporu redovnom radu, financiranju projekata 
koji su u skladu sa strategijom razvoja, potporu 
u izgradnji, dogradnji i opremanju prostora, 
nabavci opreme, odrţavanje manifestacija, 
kupovinu usluga (edukacije, seminari i sl.) i 
ostalo. 
 
7. Način dodjele 
Neprofitne organizacije i udruţenja građana sa 
područja općine Domaljevac-Šamac koji 
zadovoljavaju opće kriterije se pismeno 
obraćaju načelniku općine Domaljevac-Šamac 
za dodjelu sredstava, načelnik razmatra 
zahtjev i donosi odluku o dodjeli sredstava. 
Isplata sredstava moţe se vršiti u više obroka, 
u skladu s proračunskim mogućnostima općine 
Domaljevac-Šamac. 
Neprofitne organizacije i udruge građana 
kojima su dodjeljena sredstava u tekućoj 
godini imaju pravo podnjeti ponovno zahtjev za 
istu godinu, ukoliko su u roku dostavili  
Izvješće o utrošenim sredstvima za prethodna 
sredstva. 
 
8. Potrebna dokumentacija  
Podnositelji zahtjeva duţni su dostaviti 
sljedeću dokumentaciju: 
1. Zahtjev za dodjelu sredstava sa opisom 
projekta-namjene za koji se traţi potpora 
2.  Potvrdu o transakcijskom računu neprofitne 
organizacije ili udruge građana 
 
9. Izvješće o utrošku sredstava 
Korisnik sredstava treba osigurati 
transparentnost utroška odobrenih sredstava, 
te eventualno omogućiti kontrolu utroška 
sredstava.  
Korisnici sredstava su duţni po utrošku 
sredstava podnijeti Izvješće o utrošenim 
sredstvima Sluţbi za financije i gospodarstvo 
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općine, u traţenom roku, a najkasnije do 31. 
siječnja naredne godine. 
Ukoliko korisnik sredstava ne dostavi traţena 
izvješća, neće moći sudjelovati u raspodjeli 
sredstava za narednu godinu.  
 
Ovaj program stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Sluţbenim 
novinama općine Domaljevac-Šamac. 
 

Općinski načelnik 
     Stjepan Piljić prof., v.r. 

 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine 
Ţupanija Posavska 
OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC 
OPĆINSKI NAĈELNIK 
 
Broj: 01-11-46-1/22 
Domaljevac, 18.01.2022. godine 
 
Na temelju odredbi iz članka 11. Odluke o 
izvršenju proračuna Općine Domaljevac-
Šamac za 2022. godinu („Sluţbeno glasilo 
Općine Domaljevac-Šamac“ broj: 7/21), 
Općinski načelnik, donosi: 
 

Program utroška sredstava 
utvrĊenih proraĉunom općine 

Domaljevac-Šamac za 2022. godinu 
na poziciji grant za sport 

 
1. Naziv programa  
Program utroška sredstava grant za sport za 
2022. godinu. 
 
2. Svrha programa 
Svrha ovog Programa je osiguravanje 
preduvjeta za podršku sportskim klubovima, 
udrugama i organizacijama sporta.  
 
3. Cilj programa  
Cilj programa je pruţanje podrške sportskim 
klubovima, udrugama i organizacijama sporta, 
kako bi se ojačali njihovi kapaciteti. 
Osigurava da se planirana sredstva proračuna 
općine Domaljevac-Šamac koriste na 
transparentan i mjerljiv način u vremenski 
određenom periodu.  
 
4. Korisnici sredstava  
Korisnici sredstava su sportski klubovi, udruge 
i organizacije sporta koje su registrirane i 
djeluju na području općine Domaljevac-
Šamac. 
 
 
 

5. Opći kriteriji za dodjelu sredstava su: 
- da podnositelj zahtjeva ima registrirano 
sjedište na području Općine Domaljevac-
Šamac 
- da podnositelj zahtjeva obavlja djelatnost na 
području općine Domaljevac-Šamac 
- da je podnositelj na zahtjev općine dostavio 
izvješća o utrošenim sredstvima (ukoliko je 
dobio sredstva) 
 
6. Posebni kriteriji su: 
- značaj subjekta za razvoj sporta i stvaranje 
uvjeta za redovito natjecanje u odgovarajućem 
rangu i natjecanja iz sportsko-rekreativne 
aktivnosti 
- doprinos razvoju i postizanju vrhunskih 
sportskih rezultata 
- stanje objekta i neophodnost radova 
- djelatnost kluba, udruge ili organizacije 
sporta značajna za općinu Domaljevac-Šamac 
- odgovarajući kvalitet, kontinuitet i značaj 
programa  
- broj sudionika u projektu 
- doprinos popularizaciji i razvoju sporta 
- uspjesi na domaćem i međunarodnom planu 
- značaj projekta za edukaciju i odgoj mladih 
 
7. Visina sredstava 
Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa 
iznose 50.000,00 KM, a planirana su na 
proračunskoj stavci Grant za sport, ekonomski 
kod 641100 i biti će prenesena kako je 
prikazano u sljedećoj tablici: 
 

NAZIV KLUBA, UDRUGE ILI 
ORGANIZACIJE SPORTA  

IZNOS 

HOK Domaljevac 25.000,00 

HNK Mladost Domaljevac 12.500,00 

NK Korpar Grebnice 6.000,00 

ŢNK Posavina  3.000,00 

Omladinski pogon HNK 
Mladost Domaljevac 

3.000,00 

Ostali 500,00 

UKUPNO  50.000,00 

 
8. Način dodjele 
Sportski klubovi, udruge i organizacije sporta 
sa područja općine Domaljevac-Šamac koji 
zadovoljavaju opće kriterije se pismeno 
obraćaju načelniku općine Domaljevac-Šamac 
za dodjelu sredstava, načelnik razmatra 
zahtjev i donosi odluku o dodjeli sredstava. 
Isplata sredstava moţe se vršiti u više obroka, 
u skladu s proračunskim mogućnostima općine 
Domaljevac-Šamac. 
Sportski klubovi, udruge i organizacije sporta 
kojima su dodjeljena sredstava u tekućoj 
godini imaju pravo podnjeti ponovno zahtjev za 
istu godinu, ukoliko su u roku dostavili  
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Izvješće o utrošenim sredstvima za prethodna 
sredstava 
 
9. Potrebna dokumentacija  
Podnositelji zahtjeva duţni su dostaviti 
sljedeću dokumentaciju: 
1. Zahtjev za dodjelu sredstava sa opisom 
projekta-namjene za koji se traţi potpora 
3.  Potvrdu o transakcijskom računu sportskog 
kluba, udruge ili organizacije sporta 
 
10. Izvješće o utrošku sredstava 
Korisnik sredstava treba osigurati 
transparentnost utroška odobrenih sredstava, 
te eventualno omogućiti kontrolu utroška 
sredstava.  
Korisnici sredstava su duţni po utrošku 
sredstava podnijeti Izvješće o utrošenim 
sredstvima Sluţbi za financije i gospodarstvo 
općine u traţenom roku, a najkasnije do 31. 
siječnja naredne godine. 
Ukoliko korisnik sredstava ne dostavi traţena 
izvješća, neće moći sudjelovati u raspodjeli 
sredstava za narednu godinu.  
 
Ovaj program stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u Sluţbenim 
novinama općine Domaljevac-Šamac. 
 

Općinski načelnik 
     Stjepan Piljić prof., v.r. 
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SLUŢBENO GLASILO OPĆINE DOMALJEVAC-ŠAMAC 
 

Utemeljitelj i izdavač: Općinsko Vijeće Domaljevac-Šamac 
Uređivački tim:  

Odgovorni urednik: Miroslav Piljić 
 Računalno tehnička obrada:Lucija Leovac  

 
Glasilo izlazi prema potrebi. 

Informacije o pretplati i nabavi glasila na telefon broj: 031/716-600 
 

Glasilo tiskao: Grafolade d.o.o. 
Broj primjeraka: 10 

 


