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397
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-
подрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 
14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог посланика Расима 
Достовића, Азре Кахримановић, Јасмине Лугавић, 
Мустафе Абдулаховића, Мирсада Бечића, Сенада 
Алића, Мирзе Омердића, Суада Салибашића, Фетаха 
Хујдура, Нарцисе Шиљеговић, Демира Бегановића, 
Муамера Зукића, Мидхата Чаушевића, Асмира Хасића, 
Касима Хусића, Мирзе Сакића, Мирсада Селимовића, 
Зијада Суљкановића, Изета Јајичевића, Фуада 
Хаџимехмедовића, Лејле Вуковић, Нерминке Аљукић, 
Неџада Хамзића и Јасмина Рахимића, Скупштина 
Тузланског кантона, на сједници одржаној 29.6.2017. 
године, доноси

ЗАКОН О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О 
ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ У ТУЗЛАНСКОМ 

КАНТОНУ

Члан 1.
У Закону о државној служби у Тузланском кантону 

(„Службене новине Тузланског кантона“ број: 7/17), 
у члану 97., у називу члана ријечи „именована на 
јавну функцију“ замјењују се ријечима „затечена на 
функцији“.

У истом члану, у ставу (1) иза ријечи 
„намјештеници“ додају се ријечи „изабрани односно“.

У истом члану, иза става (1) додаје се став (2), који 
гласи:

„(2) На државне службенике и намјештенике који 
су на дан ступања на снагу овог закона затечени на 
позицијама у законодавним органима власти на било 
којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, не односе 
се одредбе овог закона о неспојивости са дужностима 
државних службеника и намјештеника до истека 
односно престанка мандата на којима су затечени.“

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

    Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а              ПРеДСЈеДНИК
 - Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског
 Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                     кантона,                                                                                                                                         
                С к у п ш т и н а                    
            Број: 01-02-382-5/17                         Сенад Алић, с.р.
       Тузла, 29.06.2017. године

398
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-
подрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 
6/04 и 10/04), члана 23. став 1. Закона о просторном 
планирању и коришћењу земљишта на нивоу Федерације 
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације 
БиХ“, бр. 2/06, 72/07, 32/08 и 4/10) и члана 41. Закона 
о просторном уређењу и грађењу („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 6/11, 4/13, 15/13, 3/15 и 4/17), 
на приједлог Владе Тузланског кантона, Скупштина 
Тузланског кантона, на сједници одржаној 29.6.2017. 
године, доноси  

О  Д  Л  У  К  У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА ЛОКАЛИТЕТА ДИЈЕЛА НАСЕЉА 
БРАТЕЉЕВИЋИ

Врста планског документа

Члан 1.
Приступа се изради Регулационог плана 

локалитета дијела насеља Братељевићи, у циљу 
детаљног регулисања коришћења земљишта, те 
изградње и уређења простора предметног локалитета 
(у даљем тексту: Регулациони план).

Границе подручја за које се ради Регулациони
план

Члан 2.
(1) Регулациони план из члана 1. обухвата подручје 

површине цца 22,84 ха које се налази у јужном дијелу 
простора Заштићног пејзажа „Коњух“, означено као 
локалитет дијела насеља Братељевићи, на територији 
општине Кладањ.
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(2) Границе подручја дефинисане су Просторним 
планом подручја посебних обиљежја Заштићени пејзаж 
„Коњух“ за период 2010-2030. године („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 13/13), (у даљем 
тексту: Просторни план), а одређене су координатама 
ломних тачака, како слиједи:      

 
       
 
1 6550927.36 4898029.99;
2 6550935.45 4898016.83;
3 6550954.72 4898023.87;
4 6550957.3 4898022.56;
5 6550957.36 4898013.67;
6 6550962.25 4898011.38;
7 6550968.54 4898004.76;
8 6550972.09 4898000.12;
9 6550972.5 4897999.34;
10 6550974.72 4897989.47;
11 6550991.38 4897995.05;
12 6551005.02 4897998.04;
13 6551009.52 4898004.97;
14 6551040.89 4898028.54;
15 6551065.68 4898014.51;
16 6551068.11 4898022.09;
17 6551075.32 4898019.81;
18 6551087.97 4898016.02;
19 6551076.64 4897983.71;
20 6551072.65 4897971.24;
21 6551071.8 4897967.68;
22 6551068.6 4897959.32;
23 6551066.32 4897953.63;
24 6551053.53 4897934.31;
25 6551050.52 4897930.74;
26 6551030.8 4897909.14;
27 6551021.68 4897899.18;
28 6551013.06 4897888.56;
29 6551000.64 4897862.91;
30 6551011.5 4897842.33;
31 6551015.11 4897840.47;
32 6551026.11 4897834.44;
33 6551035.16 4897830.62;
34 6551050.23 4897814.74;
35 6551049.52 4897802.85;
36 6551055.52 4897801.56;
37 6551065.21 4897799.42;
38 6551069.89 4897802.45;
39 6551083.22 4897784.56;
40 6551095.44 4897784.21;
41 6551107.97 4897786.75;
42 6551127.98 4897792.13;
43 6551131.33 4897792.49;
44 6551136.66 4897795.2;
45 6551142.63 4897797.69;
46 6551147.97 4897800.62;
47 6551152.26 4897803.87;
48 6551156.55 4897806.02;
49 6551163.17 4897807.73;
50 6551167.24 4897807.77;
51 6551170.04 4897807.79;
52 6551176.71 4897802.17;
53 6551183.16 4897795.45;
54 6551190.88 4897788.29;
55 6551202.32 4897776.49;

56 6551209.02 4897767.21;
57 6551213.53 4897762.91;
58 6551217.26 4897756.05;
59 6551219.7 4897750.4;
60 6551222.07 4897743.75;
61 6551229.57 4897734.37;
62 6551233.51 4897731.73;
63 6551237.28 4897729.87;
64 6551241.53 4897728.57;
65 6551247.69 4897725.62;
66 6551254.85 4897720.01;
67 6551258.88 4897716.27;
68 6551263.95 4897710.97;
69 6551266.61 4897707.77;
70 6551270.05 4897706.69;
71 6551276.77 4897705.07;
72 6551282.05 4897704.56;
73 6551291.97 4897703.41;
74 6551294.89 4897698.66;
75 6551298.1 4897695.69;
76 6551300.77 4897691.71;
77 6551303.43 4897689.06;
78 6551307.12 4897686.09;
79 6551312.73 4897684.8;
80 6551321.25 4897678.09;
81 6551325.29 4897672.46;
82 6551357.84 4897678.93;
83 6551373.3 4897683.16;
84 6551394.65 4897690.89;
85 6551399.24 4897696.59;
86 6551411.11 4897700.9;
87 6551419.4 4897703.41;
88 6551432.77 4897709.96;
89 6551453.37 4897721.23;
90 6551466.72 4897711.34;
91 6551477.19 4897700.42;
92 6551488.83 4897693.29;
93 6551491.43 4897687.53;
94 6551505.32 4897678.64;
95 6551508.22 4897675.89;
96 6551516.11 4897678.73;
97 6551525.69 4897679.69;
98 6551545.26 4897680.18;
99 6551545.83 4897688.63;
100  6551548.81 4897705.54;
101  6551551.62 4897713.89;
102  6551557.47 4897711.61;
103  6551571.13 4897701.83;
104  6551572.33 4897702.39;
105  6551579.29 4897699.89;
106  6551585.48 4897696.16;
107  6551611.51 4897667.81;
108  6551615.78 4897663.4;
109  6551615.78 4897663.4;
110  6551609.88 4897641.8;
111  6551604.33 4897635.31;
112  6551598.72 4897628.6;
113  6551591.45 4897637.88;
114  6551586.21 4897644.84;
115  6551581.62 4897658.02;
116  6551573.54 4897659.85;
117  6551566.57 4897662.13;
118  6551551.6 4897656.34;
119  6551540.06 4897650.03;
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120  6551531.35 4897639.63;
121  6551526.18 4897637.26;
122  6551518.71 4897632.09;
123  6551508.89 4897630.9;
124  6551501.34 4897625.73;
125  6551490.44 4897620.53;
126  6551477.68 4897617.1;
127  6551458.64 4897611.28;
128  6551440.8 4897614.25;
129  6551425.78 4897624.02;
130  6551415.96 4897632.06;
131  6551407.27 4897640.21;
132  6551391.15 4897638.97;
133  6551373.79 4897641.28;
134  6551337.47 4897617.67;
135  6551307.44 4897604.99;
136  6551278.55 4897570.32;
137  6551265.88 4897514.89;
138  6551264.1 4897477.33;
139  6551262.95 4897470.43;
140  6551263.41 4897451.88;
141  6551264.96 4897407.56;
142  6551265.15 4897372.23;
143  6551274.34 4897332.1;
144  6551276.45 4897296.45;
145  6551221.34 4897304.24;
146  6551188.89 4897316.87;
147  6551159.8 4897347.76;
148  6551147.89 4897348.54;
149  6551137.79 4897353.13;
150  6551125.67 4897360.81;
151  6551113.05 4897370.49;
152  6551105.79 4897378.55;
153  6551051.99 4897299.92;
154  6550996.37 4897291.27;
155  6551009.21 4897345.58;
156  6551014.04 4897361.61;
157  6551014.91 4897372.28;
158  6551021.52 4897396.78;
159  6551027.98 4897419.27;
160  6551034.88 4897434.99;
161  6551039.26 4897447.69;
162  6551031.05 4897445.51;
163  6550996.02 4897449.24;
164  6550963.64 4897452.66;
165  6550964.87 4897468.55;
166  6550967.29 4897506.79;
167  6550965.62 4897526.78;
168  6550963.69 4897548.87;
169  6550974.02 4897587.06;
170  6550943.95 4897643.15;
171  6550946.62 4897658.62;
172  6550948.98 4897672.52;
173  6550978.4 4897691.53;
174  6550989.92 4897699.62;
175  6550944.93 4897721.6;
176  6550918.93 4897736.62;
177  6550920.7 4897766.63;
178  6550906.82 4897772.97;
179  6550909.04 4897775.32;
180  6550878.97 4897789.53;
181  6550868.55 4897794;
182  6550826.59 4897806.45;

183  6550823.32 4897815.98;
184  6550822.4 4897821.97;
185  6550820 4897843.06;
186  6550803.42 4897837.49;
187  6550793.88 4897832.2;
188  6550785.61 4897826.8;
189  6550776.77 4897822.29;
190  6550768.74 4897818.23;
191  6550760.23 4897812.72;
192  6550748.76 4897807.85;
193  6550740.01 4897803.34;
194  6550715.21 4897798.26;
195  6550702.38 4897793.49;
196  6550688.2 4897786.83;
197  6550678.08 4897783.64;
198  6550651.95 4897775.1;
199  6550629.29 4897771.04;
200  6550613.02 4897767.58;
201  6550586.05 4897762.26;
202  6550570.59 4897758.26;
203  6550556.72 4897754.48;
204  6550546.35 4897751.29;
205  6550535.36 4897747.1;
206  6550525.8 4897743.91;
207  6550514.32 4897740.71;
208  6550501.53 4897740.95;
209  6550490.88 4897744.64;
210  6550480.22 4897748.67;
211  6550468.45 4897752.91;
212  6550459.14 4897757.18;
213  6550443.09 4897767.83;
214  6550428.46 4897778.05;
215  6550414.34 4897787.05;
216  6550402.01 4897789.18;
217  6550390.2 4897787.64;
218  6550387.76 4897793.18;
219  6550385.26 4897806.05;
220  6550402.34 4897809.85;
221  6550411.51 4897811.03;
222  6550426.54 4897810.48;
223  6550446.21 4897808.18;
224  6550462.33 4897799.53;
225  6550483.7 4897784.47;
226  6550500.46 4897775.83;
227  6550512 4897772.36;
228  6550522.38 4897772.33;
229  6550536.26 4897775.21;
230  6550556.99 4897780.48;
231  6550584.74 4897787.36;
232  6550626.87 4897794.35;
233  6550639.59 4897803.56;
234  6550665.54 4897814.54;
235  6550699.03 4897833.02;
236  6550742.88 4897867.02;
237  6550761.9 4897885.5;
238  6550801.78 4897925.36;
239  6550813.92 4897936.9;
240  6550819.68 4897955.94;
241  6550814.43 4897973.23;
242  6550804.28 4897995.04;
243  6550799.15 4898007.89;
244  6550829.04 4898016.45;
245  6550829.47 4898032.9;
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246  6550838.59 4898031.97;
247  6550846.91 4898029.81;
248  6550848.75 4898029.05;
249  6550857.3 4898029.45;
250  6550870.96 4898029.78;
251  6550888.68 4898031.58;
252  6550905.83 4898034.49;
253  6550916.03 4898038.79;
254  6550917.7 4898038.92;
255  6550917.39 4898037.8;
256  6550923.41 4898033.85;
257  6550927.36 4898029.99;

(3) Графички прилог са уцртаним границама 
Регулационог плана и утврђеним намјенама коришћења 
простора у размјери 1:10 000 саставни је дио ове одлуке.

Плански документ вишег реда

Члан 3.
(1) Плански документ вишег реда на основу којег 

се приступа изради Регулационог плана је Просторни 
план.

(2) Чланом 6. Одлуке о провођењу Просторног 
плана утврђена је обавеза израде Регулационог плана 
локалитета дијела насеља Братељевићи.

(3) Истим чланом, став 2., утврђено је да се 
код израде обавезних планских докумената морају 
поштовати оквирне и детаљне смјернице дате 
Просторним планом.

Временски период за који се доноси Регулациони 
план

Члан 4.
Регулациони план доноси се за временски период 

од 10 година.

Смјернице за израду Регулационог плана

Члан 5.
(1) Припрема и израда Регулационог плана 

радиће се у складу са одредбама Закона о просторном 
планирању и коришћењу земљишта на нивоу Федерације 
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине“, бр. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 
13/10 и 45/10), Закона о просторном уређењу и грађењу 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 6/11, 
4/13, 15/13, 3/15, 2/16 и 4/17), (у даљем тексту: Закон), 
те у складу са Уредбом о јединственој методологији 
за израду планских докумената („Службене новине 
Федерације БиХ“, бр. 63/04, 50/07 и 84/10), (у даљем 
тексту: Уредба).

(2) Регулационим планом се детаљно разрађују 
услови за градњу и уређење појединих захвата у 
простору, посебно у односу на њихову намјену, 
положај, величину, опште смјернице обликовања и 
начин прикључивања на комуналну инфраструктуру, 
те одређују мјере за заштиту околице, природних, 
пејзажних, културно-историјских и других вриједности 
прописаних Законом.

(3) Регулационим планом посебно се утврђују: 
локацијски услови који дефинишу намјену, положај, 
функцију, величину и обликовање грађевина, затим 

детаљна намјена површина, густина насељености 
и коефицијент изграђености, нивелациони подаци, 
регулационе и грађевинске линије, уређење слободних 
површина, урбанистичко-технички услови за 
пројектовање, грађење и друге захвате у простору, 
облик и димензије грађевинских парцела, односно 
план парцелације, подаци о власничком статусу 
земљишта, услови уређења грађевинског земљишта, 
начин опремања земљишта саобраћајном, комуналном, 
енергетском и другом инфраструктуром са условима и 
обавезама прикључења на исту, те други елементи од 
значаја за предметно подручје.

(4) Регулациони план се ради на актуелним 
геодетским подлогама у размјери 1:1000, односно 
обавезно је урадити геодетски снимак постојећег стања 
у векторском облику. 

Члан 6.
(1) Просторним планом на локалитету дијела 

насеља Братељевићи утврђене су следеће намјене 
коришћења простора:

- становање са додатним дјелатностима, 
површине цца 21,79ха (ознака С1 на графичком 
прилогу); 

- саобраћајне површине;
- водене површине – водотоци; 
- шумске површине.
(2) Површине за утврђене намјене из става (1), 

алинеја 1. ове одлуке дефинисане су координатама 
преломних тачака у Одлуци о провођењу Просторног 
плана и исте је обавезно поштовати. 

Члан 7.
(1) Локалитет дијела насеља Братељевићи 

планиран је дијелом у склопу урбаног подручја 
Братељевићи у коме се, уз развој становања, пружа 
могућност смјештаја и туристичко-угоститељских 
услуга, те је сходно значају истог потребно осигурати 
садржаје који ће омогућити развој центра у планском 
периоду.

(2) За све намјене утврђене на предметном 
локалитету обавезно је поштивање свих оквирних и 
детаљних смјерница датих Просторним планом.

(3) Дио оквирних и детаљних смјерница за 
планирану изградњу и уређење простора по означеним 
намјенама коришћења земљишта су:

Становање са додатним дјелатностима - ознака С1
- Нове стамбене објекте планирати у оквиру 

утврђене зоне грађевинског земљишта са намјеном 
становања; 

- Осим објеката становања у оквирима стамбене 
зоне могуће је планирати и помоћне објекте за потребе 
локалног становништва;

- У обухвату наведене зоне планирати увођење 
друштвених садржаја, као и привредних дјелатности 
типа туризма (пансиони, смјештај, угоститељске 
услуге у сеоском домаћинству), занатских радионица 
и трговина, а све треба бити у складу са принципима 
организације и уређења простора, општим и 
минималним условима прописаним за сваку врсту 
објеката, као и условима за категорију објеката 
утврђеним важећим правилницима, те са принципима 
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заштите природе и животне средине;
- Нарочиту пажњу посветити уклапању објеката 

у природно сеоско окружење;
- Планирати унапређење квалитета становања 

стварањем квалитетних амбијеталних цјелина, 
комуналним опремањем и регулисањем јавног уличног 
простора, уређивањем парцела, поштовањем аутохтоне 
архитектуре објеката, коришћењем природних 
материјала, смањењем загађености, те дефинисањем 
услова ограђивања објекта;

- На јужном улазу у простор Заштићеног 
пејзажа, планирати адекватно обиљежавање главног 
улаза у наведени простор, дефинисати плато са 
наплатним кућицама и инфо-пултовима на којима ће 
се моћи добити потребне информације о туристичко-
угоститељској понуди и атрактивним локалитетима на 
простору Заштићеног пејзажа, промотивни материјал, 
информације о позицијама паркинг простора и сл.

Смјернице за планирање саобраћајне 
инфраструктуре

- Рјешење саобраћајне инфраструктуре 
предметног локалитета дати на нивоу идејног рјешења;

- Интервенције на реконструкцији и изградњи 
саобраћајне мреже планирати у складу са законском 
регулативом и важећим стандардима за грађење цеста 
у специфичним подручјима;

- Планирати паркинг површину за потребе 
стационарног саобраћаја на сјеверном дијелу на улазу 
у Заштићени пејзаж „Коњух” и источном дијелу 
локалитета, а све у складу са важећим стандардима и 
планираним садржајима;

- Планирати довољан број паркинг мјеста у 
складу са нормативима у зависности од планираних 
намјена објеката и површина;

- Све остале површине за  паркирање обавезно 
рјешавати у оквиру  припадајућих парцела.

Смјернице за планирање водоснабдијевања
- Систем водоснабдијевања цијелог простора 

дати на нивоу идејног рјешења;
- Планирати реконструкцију и доградњу, 

односно изградњу нових система водоснабдијевања 
са циљем сталне и квалитетне опскрбе свих корисника 
простора довољном количином воде; 

- Реконструкцију и доградњу постојеће 
водоводне мреже и изградњу новог система за 
водоснабдијевање планирати у складу са важећим 
законским прописима и условима надлежних 
организација. 

Смјернице за планирање система одводње и 
пречишћавања отпадних вода

- Систем одводње отпадних вода са цијелог 
простора дати на нивоу идејног рјешења;

- У циљу смањења загађења које се уноси у 
површинске воде, односно побољшања и очувања 
квалитета површинских вода, отпадне и употријебљене 
воде са цијелог простора прикупити и одвести до крајњег 
реципијента, централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода, системом водонепропусних колектора у 
складу са законским прописима;

- Прецизно дефинисати трасе главних 

канализационих колектора за прикупљање и одводњу 
свих отпадних вода до  уређаја за пречишћавање;

- Прецизно дефинисати положај уређаја за 
пречишћавање отпадних вода, чији капацитет треба да 
је најмање 2000 еС.

Смјернице за планирање електроенергетске 
инфраструктуре

- Планирати реконструкцију постојеће 
и изградњу нове мреже за стално и квалитетно 
снабдијевање свих корисника простора електричном 
енергијом у складу са законским прописима.

Смјернице за планирање телекомуникационе 
инфраструктуре

- Планирати повећање физичких капацитета 
телекомуникационе инфраструктуре (повећање броја 
прикључака фиксне мреже, мобилне телефоније, 
интернет корисника, прикључака ЦаТВ и прикључака 
дигиталне ТВ мреже).

Рок израде Регулационог плана

Члан 8.
(1) Рок за израду Регулационог плана је осам 

мјесеци. 
(2) Рок за израду тече од дана закључивања 

уговора за израду Регулационог плана са изабраним 
носиоцем израде Регулационог плана (у даљем тексту: 
носилац израде).         

Садржај Регулационог плана

Члан 9.
(1) Поступак израде Регулационог плана 

обухватиће двије фазе: 
- I фаза: припрема и израда Урбанистичке 

основе, (са усвајањем основне концепције изградње и 
уређења просторне цјелине);

- II  фаза: израда преднацрта, нацрта и приједлога 
Регулационог плана.

(2) I фаза, Урбанистичка основа, садржи: извод 
из Просторног плана, затим приказ постојећег стања, 
његову анализу и вредновање, оцјену могућности 
изградње и уређења, те основну концепцију изградње 
и уређења локалитета дијела насеља Братељевићи.

(3) II фаза, преднацрт, нацрт и приједлог 
Регулационог плана, садржи: извод из Урбанистичке 
основе, пројекцију изградње и уређења локалитета 
дијела насеља Братељевићи, те одлуку о провођењу 
Регулационог плана.

Члан 10.
Садржај Регулационог плана, прве и друге фазе, 

треба бити урађен у складу са садржајем који је 
прописан Законом и Уредбом.

Члан 11.
Саставни дио Регулационог плана је Одлука о 

провођењу Регулационог плана, којом се утврђују 
услови коришћења, изградње, уређења и заштите 
простора на локалитету дијела насеља Братељевићи, за 
који се ради Регулациони план.
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Укључивање јавности у израду Регулационог 
плана

Члан 12.
(1) Носилац припреме за израду Регулационог 

плана (у даљем тексту: носилац припреме) ће, за 
потребе укључивања јавности у процес припреме и 
израде Регулационог плана, израдити Програм којим 
ће се дефинисати начин укључивања јавности у свим 
фазама припреме и израде Регулационог плана. 

(2) Скупштина Тузланског кантона ће разматрати 
нацрт Регулационог плана и ставити га на јавну 
расправу у трајању од 30 дана.

(3) За потребе јавне расправе на скуповима 
и на сједницама Скупштине Тузланског кантона и 
општинских вијећа, потребно је израдити скраћени 
нацрт Регулационог плана, са најважнијим графичким 
и текстуалним прилозима који су довољно детаљни и 
информативни. 

(4) Након сумирања резултата јавне расправе, 
носилац израде ће припремити приједлог Регулационог 
плана, који ће носилац припреме размотрити заједно са 
извјештајем о проведеној јавној расправи, те ће исти 
бити достављен Скупштини Тузланског кантона на 
разматрање и усвајање.

Начин осигурања средстава

Члан 13.
Средства за израду Регулационог плана осигураће 

се у Буџету Тузланског кантона и из других извора.

Носилац припреме и носилац израде
Регулационог плана

Члан 14.
(1) Носилац припреме је Министарство 

просторног уређења и заштите околице, стручни 
координатор је УО Завод за просторно планирање и 
урбанизам.

(2) Носилац припреме ће континуирано 
остваривати сарадњу са стручним надлежним службама 
општине Кладањ, те ЈУ Заштићени пејзаж „Коњух“ која 
управља овим простором.

(3) Носилац припреме дужан је одмах по 
закључивању уговора са одабраним носиоцем израде, а 
најкасније у року од 30 дана, доставити носиоцу израде 
сву расположиву документацију неопходну за израду 
Регулационог плана.

(4) Носилац припреме дужан је осигурати сарадњу 
и усаглашавање ставова са свим субјектима планирања, 
те координирати активности свих заинтересованих 
страна у процесу израде Регулационог плана.

(5) Носилац припреме разматра основну 
концепцију изградње и уређења просторне цјелине, 
провјерава да ли је иста израђена у складу са 
смјерницама, прикупља приједлоге, ставове и мишљења 
добивена у комуникацији са јавношћу, заузима ставове 
у односу на предложена рјешења и усваја концепцију 
изградње и уређења која се разрађује у преднацрту 
Регулационог плана.

Члан 15.
(1) Носиоца израде изабраће носилац припреме 

у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14).

(2) Носилац израде може бити само правно 
лице регистровано за израду планских докумената, 
које посједује овлашћење за израду истих (Уредба 
о посебним условима које морају испуњавати 
привредна друштва и друга правна лица да би се могла 
регистровати за обављање стручних послова израде 
планских докумената, „Службене новине Федерације 
БиХ“, број: 71/08).

(3) Носилац израде дужан је израдити Регулациони 
план у складу са релевантним законима, Уредбом, 
другим прописима донесеним на основу закона и овом 
одлуком, као и свим документима достављеним од 
стране носиоца припреме.

(4) Носилац израде мора осигурати усаглашеност 
Регулационог плана са планским документом ширег 
подручја и одговоран је за исто.

Савјет плана

Члан 16.
(1) За потребе стручног праћења израде 

Регулационог плана у свим фазама рада, утврђивање 
концепције просторног уређења, те усаглашавања 
ставова и интереса, носилац припреме формираће 
Савјет плана.

(2) Савјет плана ће бити састављан од 
представника носиоца припреме, те стручних, научних, 
јавних и других лица.

(3) Дјелокруг рада, права и обавезе Савјета плана 
и његових чланова регулишу се Одлуком о формирању 
Савјета плана.

Остале одредбе за израду Регулационог плана

Члан 17.
(1) Кантонални и општински органи и 

организације надлежни за области од значаја за 
уређење и коришћење простора, а посебно надлежни 
за пољопривреду, шумарство, водопривреду, туризам, 
саобраћај, комуналну инфраструктуру, енергетику, 
комуникације, културу, спорт, заштиту културно-
историјског и природног насљеђа, итд., дужни су 
носиоцу припреме ставити на располагање све 
информације, планове, програме и друге податке о 
предметном простору којима располажу.

(2) Податке и друге информације, мишљења и 
сагласности носиоцу припреме осигураће и надлежна 
министарства, привредна друштва надлежна за 
комуналне дјелатности и друга правна лица, удружења, 
вјерске заједнице, те други надлежни органи и 
организације које закон на то обавезује. 

(3) Надлежни органи општине Кладањ на чијој се 
територији налази подручје обухваћено Регулационим 
планом, обавезни су доставити носиоцу припреме све 
релевантне податке, као и стратегије и планове развоја 
од значаја за израду Регулационог плана у року од 
30 дана од јавног оглашавања о приступању изради 
Регулационог плана.
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Члан 18.
Поступак разматрања и доношења Регулационог 

плана спровешће се у складу са члановима од 45. до 
47. Закона.

Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“. 

    Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а              ПРеДСЈеДНИК
 - Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског
 Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                     кантона,                                                                                                                                         
                С к у п ш т и н а                    
            Број: 01-02-347-4/17                         Сенад Алић, с.р.
       Тузла, 29.06.2017. године
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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 
Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-
подрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 
6/04 и 10/04), члана 23. став 1. Закона о просторном 
планирању и коришћењу земљишта на нивоу Федерације 
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације 
БиХ“, бр. 2/06, 72/07, 32/08 и 4/10) и члана 41. Закона 
о просторном уређењу и грађењу („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 6/11, 4/13, 15/13, 3/15 и 4/17), 
на приједлог Владе Тузланског кантона, Скупштина 
Тузланског кантона, на сједници одржаној 29.6.2017. 
године, доноси  

О  Д  Л  У  К  У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА ЛОКАЛИТЕТА ЗЛАЧА

Врста планског документа

Члан 1.
Приступа се изради Регулационог плана 

локалитета Злача, у циљу детаљног регулисања 
коришћења земљишта, те изградње и уређења простора 
предметног локалитета (у даљем тексту: Регулациони 
план).

Границе подручја за које се ради Регулациони план

Члан 2.
(1)  Регулациони план из члана 1. обухвата 

подручје површине цца 75,94 ха које се налази у 
сјеверном дијелу простора Заштићног пејзажа „Коњух“, 
означено као локалитет Злача, на територији општина 
Бановићи и Живинице.

(2)  Границе подручја дефинисане су Просторним 
планом подручја посебних обиљежја Заштићени пејзаж 
„Коњух“ за период 2010-2030. године („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 13/13), (у даљем 
тексту: Просторни план), а одређене су координатама 
ломних тачака, како слиједи:  

      
 
1 6544398.4 4914702.44;
2 6544401.6 4914701.24;
3 6544421                4914706.92;
4 6544424.3 4914707.84;
5 6544432.8 4914714.89;
6 6544432.2 4914719.44;
7 6544440.6 4914724.5;
8 6544444.5 4914719.19;
9 6544478.6 4914684.65;
10 6544496.6 4914670.66;
11 6544523.2 4914658.41;
12 6544562.9 4914663.02;
13 6544623.3 4914655.87;
14 6544679                4914658.81;
15 6544695.6 4914594.26;
16 6544743.6 4914500.49;
17 6544824.7 4914452.05;

18 6544873.7 4914411.5;
19 6544889.6 4914352.39;
20 6544899.8 4914315.13;
21 6544914.7 4914292.9;
22 6544917.4 4914276.25;
23 6544911.6 4914262.1;
24 6544930.3 4914241.56;
25 6544948.1 4914215.91;
26 6544963.7 4914196.46;
27 6544967.6 4914163.16;
28 6544963.3 4914113.58;
29 6544966.3 4914104.27;
30 6544970.4 4914090.52;
31 6544971.2 4914074.3;
32 6544971.2 4914032.75;
33 6544972.1 4914011.87;
34 6544974.2 4913999.33;
35 6545000                4913937.41;
36 6545016.7 4913894.75;
37 6545027.5 4913868.38;
38 6545040.2 4913837.14;
39 6545043.9 4913816.39;
40 6545041                4913782.15;
41 6545037.8 4913757.46;
42 6545031.4 4913729.09;
43 6545029.7 4913708.52;
44 6545032.4 4913685.87;
45 6545036.1 4913671.23;
46 6545048.4 4913650.21;
47 6545073.9 4913608.83;
48 6545102.2 4913564.25;
49 6545121.8 4913536.39;
50 6545133.9 4913517.25;
51 6545156.4 4913497.97;
52 6545179.2 4913482.79;
53 6545193.8 4913470.78;
54 6545213                4913443.92;
55 6545221.1 4913425.42;
56 6545226.4 4913419.46;
57 6545233.9 4913410.95;
58 6545246.7 4913404.49
59 6545258.5 4913395.46;
60 6545276.6 4913381.59;
61 6545293.9 4913365.82;
62 6545302.2 4913353.88;
63 6545317.7 4913309.54;
64 6545325.7 4913277.61;
65 6545336.8 4913233.8;
66 6545346.5 4913220.98;
67 6545359.3 4913206.07;
68 6545373.2 4913178.84;
69 6545381.7 4913149.56;
70 6545386.5 4913097.27;
71 6545385.4 4913072.15;
72 6545380.6 4913056.23;
73 6545399.3 4913045.47;
74 6545401.7 4913009.49;
75 6545399.2 4912970.7;
76 6545392.6 4912933.1;
77 6545385.1 4912912.72;
78 6545363.4 4912876.01;
79 6545359.8 4912833.77;
80 6545354.5 4912808.62;
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81 6545366.6 4912775.04;
82 6545377.3 4912746.45;
83 6545353                4912734.39;
84 6545297.1 4912697.45;
85 6545303.8 4912673.95;
86 6545305.7 4912658.74;
87 6545305.4 4912634.18;
88 6545300.6 4912618.71;
89 6545289.7 4912589.98;
90 6545281.4 4912571.81;
91 6545265.9 4912543.59;
92 6545250.7 4912518.71;
93 6545236.8 4912494.95;
94 6545226.2 4912476.1;
95 6545215.8 4912458.7;
96 6545204.1 4912437.95;
97 6545184.1 4912400.81;
98 6545169.4 4912378.16;
99 6545161.9 4912369.33;
100  6545144.8 4912349.32;
101  6545131.2 4912335.45;
102  6545114.7 4912319.01;
103  6545110.7 4912307.98;
104  6545104 4912284.83;
105  6545122.3 4912255.62;
106  6545134.1 4912234.26;
107  6545134 4912214.82;
108  6545124.6 4912190.31;
109  6545110.4 4912160.21;
110  6545101.8 4912139.38;
111  6545092.6 4912113.65;
112  6545082.2 4912117.35;
113  6545023 4912138.39;
114  6545018.5 4912139.91;
115  6545007.5 4912145.39;
116  6545000.8 4912151.68;
117  6544995 4912164.42;
118  6544992 4912184.17;
119  6544991.7 4912264.27;
120  6544982.4 4912262.99;
121  6544970.5 4912260.68;
122  6544951.4 4912254.44;
123  6544936.1 4912248.12;
124  6544931.3 4912244.42;
125  6544911.3 4912229.5;
126  6544908.3 4912227.37;
127  6544896.4 4912222.4;
128  6544886.9 4912222.45;
129  6544880.8 4912221.96;
130  6544869.4 4912227.33;
131  6544866.5 4912229.75;
132  6544859.4 4912236.37;
133  6544855.3 4912238.78;
134  6544845.7 4912243.38;
135  6544835.9 4912243.43;
136  6544836.4 4912374.09;
137  6544844.9 4912374.7;
138  6544858.5 4912377.91;
139  6544870.8 4912383.54;
140  6544883.3 4912396.85;
141  6544890.4 4912411.9;
142  6544899.8 4912425.19;
143  6544903.2 4912430.32;

144  6544906.8 4912435.23;
145  6544910.6 4912440.04;
146  6544914.5 4912444.62;
147  6544918.6 4912449.2;
148  6544922.9 4912453.56;
149  6544927.2 4912457.82;
150  6544931.4 4912461.62;
151  6544935.6 4912465.21;
152  6544939.9 4912468.68;
153  6544944.4 4912472.04;
154  6544949 4912475.19;
155  6544953.7 4912478.22;
156  6544958.4 4912481.14;
157  6544963.3 4912483.84;
158  6544968.3 4912486.32;
159  6544973.3 4912488.69;
160  6544978.4 4912490.94;
161  6544983.7 4912492.98;
162  6544988.9 4912494.79;
163  6544994.3 4912496.5;
164  6544999.6 4912497.98;
165  6545005.1 4912499.24;
166  6545008.7 4912499.93;
167  6545012.5 4912500.73;
168  6545016.1 4912501.65;
169  6545019.8 4912502.67;
170  6545023.5 4912503.81;
171  6545027 4912505.06;
172  6545030.5 4912506.52;
173  6545036.7 4912510.12;
174  6545042.8 4912513.94;
175  6545048.7 4912517.87;
176  6545054.5 4912522.02;
177  6545060.1 4912526.39;
178  6545064.8 4912536.09;
179  6545075.7 4912564.5;
180  6545081.3 4912583.2;
181  6545085.3 4912607.33;
182  6545090.3 4912618.81;
183  6545103.1 4912635.89;
184  6545116.1 4912655.98;
185  6545124.1 4912668.04;
186  6545138.6 4912684.36;
187  6545151.9 4912704;
188  6545159.4 4912720.17;
189  6545159.7 4912730.28;
190  6545157.9 4912743.6;
191  6545152.1 4912759.67;
192  6545148.4 4912770.97;
193  6545139.8 4912802.8;
194  6545136.1 4912824;
195  6545133.3 4912839.87;
196  6545129.6 4912846.17;
197  6545128.5 4912852.72;
198  6545144.4 4912864.05;
199  6545156.2 4912875.35;
200  6545161.1 4912881.17;
201  6545168.5 4912891.99;
202  6545170.9 4912895.45;
203  6545176.1 4912904.6;
204  6545181.4 4912919.86;
205  6545185.7 4912932.55;
206  6545187.9 4912940.57;
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207  6545190.6 4912953.03;
208  6545193.2 4912964.6;
209  6545195.6 4912975.73;
210  6545197.1 4912990.3;
211  6545196.3 4913001.07;
212  6545193.3 4913010.38;
213  6545189.7 4913016.46;
214  6545183.2 4913024.09;
215  6545177.6 4913030.05;
216  6545170 4913035.66;
217  6545161.7 4913039.94;
218  6545154 4913042.77;
219  6545140.7 4913046.35;
220  6545127.9 4913048.81;
221  6545113.7 4913049.83;
222  6545099.6 4913047.84;
223  6545090 4913045.66;
224  6545084.2 4913047.84;
225  6545081.1 4913051.49;
226  6545079.5 4913063.25;
227  6545078.3 4913080.58;
228  6545076.7 4913088.12;
229  6545069.7 4913096.07;
230  6545058 4913106.55;
231  6545043.3 4913115.67;
232  6545034.2 4913120.16;
233  6545026.7 4913123.22;
234  6545021.3 4913127.18;
235  6545017.5 4913134.38;
236  6545012.1 4913153.45;
237  6545008.1 4913163.87;
238  6545000.8 4913172.15;
239  6544993  4913177.98;
240  6544952.9 4913236.04;
241  6544866.4 4913385.42;
242  6544813.4 4913430.61;
243  6544814.1 4913432.84;
244  6544814.8 4913435.84;
245  6544815.9 4913439.07;
246  6544817 4913441.74;
247  6544818.6 4913442.75;
248  6544821.2 4913443.66;
249  6544833.9 4913443.64;
250  6544843.3 4913442.7;
251  6544849.3 4913443.08;
252  6544850.6 4913445.42;
253  6544852.1 4913448.21;
254  6544853 4913451.66;
255  6544853.3 4913460.88;
256  6544854 4913464.44;
257  6544854.7 4913466.33;
258  6544856.4 4913469.46;
259  6544859.7 4913472.92;
260  6544866.8 4913477.19;
261  6544872.4 4913479.79;
262  6544883 4913486.19;
263  6544888.7 4913490.79;
264  6544894.3 4913496.6;
265  6544896.5 4913499.06;
266  6544904.9 4913512.9;
267  6544907.3 4913515.47;
268  6544914.2 4913520.18;
269  6544918.7 4913524.55;
270  6544919.8 4913527.44;

271  6544921.1 4913531.9;
272  6544922.1 4913541.35;
273  6544924.5 4913551.59;
274  6544927.1 4913556.82;
275  6544930.5 4913562.85;
276  6544936.8 4913566.34;
277  6544938.1 4913569.57;
278  6544938.8 4913600.12;
279  6544926.5 4913611.93;
280  6544923.7 4913615.13;
281  6544920.7 4913625.66;
282  6544920.8 4913634.11;
283  6544921.9 4913644.78;
284  6544924.6 4913652.25;
285  6544927.5 4913657.82;
286  6544873.6 4913706.22;
287  6544856.7 4913720;
288  6544841.8 4913746.34;
289  6544841 4913751.55;
290  544826.9 4913801.01;
291  6544816.7 4913825.71;
292  6544806.3 4913841.97;
293  6544792.5 4913862.99;
294  6544788.7 4913882.63;
295  6544787.5 4913899.4;
296  6544782.3 4913909.69
297  6544776 4913920.76;
298  6544772.5 4913938.07;
299  6544769.6 4913947.27;
300  6544757.5 4913965.19;
301  6544747.7 4913979.55;
302  6544740.2 4913992.28;
303  6544725.7 4914018.29;
304  6544713 4914029.2;
305  6544697.4 4914053.42;
306  6544673.2 4914048.26;
307  6544658.8 4914065.05;
308  6544651.8 4914104.89;
309  6544647.2 4914095.63;
310  6544627.6 4914079.39;
311  6544604.5 4914075.45;
312  6544601.1 4914079.43;
313  6544597.6 4914089.29;
314  6544597.7 4914101.18;
315  6544595.9 4914108.5;
316  6544584.4 4914143.64;
317  6544575.3 4914169.91;
318  6544551.6 4914210.19;
319  6544536.4 4914202.98;
320  6544522.4 4914192.44;
321  6544503.5 4914210.98;
322  6544469.2 4914230.63;
323  6544514.8 4914257.16;
324  6544516.2 4914294.84;
325  6544465.7 4914252.38;
326  6544449.5 4914242.27;
327  6544439.9 4914242.87;
328  6544432 4914243.38;
329  6544398.7 4914243.48;
330  6544388.5 4914245.19;
331  6544371.4 4914246.85;
332  6544353.4 4914255.06;
333  6544344 4914262.55;
334  6544330.2 4914274.68;
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335  6544323.6 4914279.3;
336  6544312.7 4914287.67;
337  6544309.7 4914291.99;
338  6544309.8 4914297.76;
339  6544316.3 4914312.81;
340  6544316.3 4914316.03;
341  6544312 4914322.89;
342  6544309 4914332.31;
343  6544308.9 4914340.53;
344  6544309.2 4914345.42;
345  6544313.3 4914349.23;
346  6544319.8 4914352.94;
347  6544335.8 4914359.38;
348  6544350.5 4914364.15;
349  6544362.3 4914370.34;
350  6544370.2 4914377.61;
351  6544371.5 4914380.62;
352  6544375.4 4914395.76;
353  6544361.2 4914416.1;
354  6544352.9 4914431.82
355  6544346.3 4914438.11;
356  6544340.3 4914460.51;
357  6544330.7 4914477.89;
358  6544329.5 4914481.55;
359  6544327.3 4914500.87;
360  6544326 4914519.41;
361  6544326.9 4914532.86;
362  6544332.4 4914546.9;
363  6544339.5 4914557.5;
364  6544349.3 4914566.23;
365  6544361.4 4914574.32;
366  6544374 4914580.73;
367  6544387 4914588.93;
368  6544394.1 4914591.54;
369  6544401.1 4914591.81;
370  6544406.7 4914593.96;
371  6544408.2 4914597.08;
372  6544405.3 4914602.61;
373  6544398.4 4914614.68;
374  6544391.2 4914623.18;
375  6544382.7 4914628.46;
376  6544364.4 4914639.55;
377  6544350.6 4914651.35;
378  6544342.6 4914659.74;
379  6544337.8 4914665.59;
380  6544334.2 4914669.24;
381  6544327.3 4914675.18;
382  6544322.3 4914678.81;
383  6544318.4 4914682.01;
384  6544314.7 4914685.31;
385  6544310 4914689.84;
386  6544301.8 4914698.89;
387  6544298.5 4914702.87;
388  6544292.5 4914708.72;
389  6544284.8 4914715.89;
390  6544273.5 4914727.48;
391  6544264.7 4914736.08;
392  6544254.7 4914744.01;
393  6544243.5 4914754.72;
394  6544245.8 4914756.51;
395  6544249 4914758.75;
396  6544253.8 4914763.23;
397  6544254.7 4914764.9;
398  6544254.7 4914766.9;

399  6544255.8 4914773.35;
400  6544256.1 4914783.02;
401  6544253.7 4914791.23;
402  6544251.1 4914797.1;
403  6544247.8 4914802.52;
404  6544265 4914796.52;
405  6544270 4914793;
406  6544274.3 4914790.25;
407  6544278.3 4914788.95;
408  6544289.3 4914787.69;
409  6544309.8 4914779.72;
410  6544318.5 4914775;
411  6544326.3 4914772.28;
412  6544333.6 4914768.88;
413  6544342 4914763.72;
414  6544356.8 4914756.26;
415  6544360.6 4914753.29;
416  6544362.4 4914749.97;
417  6544363.7 4914742.64;
418  6544366.3 4914738.22;
419  6544373.3 4914731.82;
420  6544379.8 4914725.64;
421  6544386.6 4914715.91;
422  6544389.7 4914711.16;
423  6544392.5 4914707.51;
424  6544394.7 4914704.97;
425  6544398.4 4914702.44;
 
 (3)  Графички прилог са уцртаним границама 

Регулационог плана и утврђеним намјенама коришћења 
простора у размјери 1:10 000 саставни је дио ове одлуке.

 
Плански документ вишег реда  

Члан 3.
(1)  Плански документ вишег реда на основу којег 

се приступа изради Регулационог плана је Просторни 
план.

(2)  Чланом 6. Одлуке о провођењу Просторног 
плана утврђена је обавеза израде Регулационог плана 
локалитета Злача.

(3)  Истим чланом, став 2., утврђено је да се 
код израде обавезних планских докумената морају 
поштовати оквирне и детаљне смјернице дате 
Просторним планом.

Временски период за који се доноси Регулациони
план

Члан 4.
Регулациони план доноси се за временски период 

од 10 година.

Смјернице за израду Регулационог плана

Члан 5.
(1) Припрема и израда Регулационог плана 

радиће се у складу са одредбама Закона о просторном 
планирању и коришћењу земљишта на нивоу Федерације 
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине“, бр. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 
13/10 и 45/10), Закона о просторном уређењу и грађењу 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 6/11, 
4/13, 15/13, 3/15, 2/16 и 4/17), (у даљем тексту: Закон), 
те у складу са Уредбом о јединственој методологији 
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за израду планских докумената („Службене новине 
Федерације БиХ“, бр. 63/04, 50/07 и 84/10), (у даљем 
тексту: Уредба).

(2)  Регулационим планом се детаљно разрађују 
услови за градњу и уређење појединих захвата у 
простору, посебно у односу на њихову намјену, 
положај, величину, опште смјернице обликовања и 
начин прикључивања на комуналну инфраструктуру, 
те одређују мјере за заштиту околице, природних, 
пејзажних, културно-историјских и других вриједности 
прописаних Законом.

(3)  Регулационим планом посебно се утврђују: 
локацијски услови који дефинишу намјену, положај, 
функцију, величину и обликовање грађевина, затим 
детаљна намјена површина, густина насељености 
и коефицијент изграђености, нивелациони подаци, 
регулационе и грађевинске линије, уређење слободних 
површина, урбанистичко-технички услови за 
пројектовање, грађење и друге захвате у простору, 
облик и димензије грађевинских парцела, односно 
план парцелације, подаци о власничком статусу 
земљишта, услови уређења грађевинског земљишта, 
начин опремања земљишта саобраћајном, комуналном, 
енергетском и другом инфраструктуром са условима и 
обавезама прикључења на исту, те други елементи од 
значаја за предметно подручје.

(4)  Регулациони план се ради на актуелним 
геодетским подлогама у размјери 1:1000, односно 
обавезно је урадити геодетски снимак постојећег стања 
у векторском облику. 

Члан 6.
(1)  Просторним планом на локалитету Злача 

утврђене су следеће намјене коришћења простора:
- становање са додатним дјелатностима, 

површине цца 13,26 ха, (ознака С2 на графичком 
прилогу);

- друштвена инфраструктура, површине цца 
9,25 ха, (ознака Д2 на графичком прилогу);

- туризам и угоститељство, површине цца 11,28 
ха, (ознака Т2 на графичком прилогу);

- спорт и рекреација, површине цца 36,33 ха, 
(ознака Р2 на графичком прилогу);

- водене површине; 
- саобраћајне површине;
- пољопривредне и шумске површине.
(2)  Површине за утврђене намјене из става (1), 

алинеје 1-4. ове одлуке дефинисане су координатама 
преломних тачака у Одлуци о провођењу Просторног 
плана и исте је обавезно поштовати. 

Члан 7.
(1) Локалитет Злача планиран је и као центар за 

зимски, здравствени, боравишни, излетнички, викенд, 
спортско-рекреативни и научно-образовни туризам, 
те је потребно осигурати садржаје који ће омогућити 
развој центра у планском периоду.

(2) За све намјене утврђене на предметном 
локалитету обавезно је поштивање свих оквирних и 
детаљних смјерница датих Просторним планом.

(3) Дио оквирних и детаљних смјерница за 
планирану изградњу и уређење простора по означеним 
намјенама коришћења земљишта су:

Становање са додатним дјелатностима - ознака С2
- Нове стамбене објекте планирати у оквиру 

утврђене зоне грађевинског земљишта са намјеном 
становања; 

- У обухвату претходно наведене зоне могуће 
је формирати и садржаје са намјенама из сектора 
пословања, занатства, туризма, услужних дјелатности и 
сл., који треба да су у складу са принципима организације 
и уређења простора, општим и минималним условима 
прописаним за сваку врсту објеката, као и условима за 
категорију објеката утврђеним важећим правилницима, 
а све у складу са принципима заштите природе и 
животне средине.

Друштвена инфраструктура – ознака Д2
- Планирати адекватно обиљежавање главног 

улаза у простор Заштићеног пејзажа, дефинисати плато 
са наплатним кућицама и инфо-пултовима на којима ће 
се моћи добити потребне информације о туристичко-
угоститељској понуди и атрактивним локалитетима на 
простору Заштићеног пејзажа, промотивни материјал, 
информације о позицијама паркинг простора и сл.;

- У оквиру друштвене инфраструктуре могу се 
предвидјети следећи садржаји: продавнице и простори 
за излагање рукотворина локалног традиционалног 
занатства, сувенирнице, радионице у којима ће се 
вршити презентација и обука у традиционалним 
занатима, угоститељски садржаји са понудом јела 
традиционалне кухиње и сл.;

- Такође је могуће планирати и садржаје у 
виду отворених бина или амфитеатра намијењених 
окупљању већег  броја посјетилаца у сврху презентација 
локалних достигнућа, одржавања културних приредби, 
концерата, фестивала, предавања и сл. као и изградњу 
објеката мањег биоскопа, поште, амбуланте, банке и сл.

Туризам и угоститељство – ознака Т2
- Понуду смјештајних капацитета употпунити 

изградњом хотела минимално средње (***) категорије 
и капацитета 100 лежаја и индивидуалних и двојних 
смјештајних јединица (типа бунгалова);

- На сјеверном дијелу локалитета планирати нови 
хотел са нагласком на складно уклапање објекта у 
природно окружење;

- Понуду хотела Злача употпунити изградњом 
отвореног базена у непосредном окружењу хотела, са 
његове западне стране;

- Планирати реконструкцију објекта на локалитету 
Граб поток за потребе хотелског смјештаја;

- Планирати реконструкцију и доградњу 
објекта Виле Сенси према потребама и у складу са 
расположивим просторним и инфраструктурним 
капацитетима;

- Планирати индивидуалне и двојне смјештајне 
јединице типа бунгалова, који габаритима (максимално 
двије етаже изнад земље) и материјализацијом треба да 
се складно уклопе у природно окружење;

- Смјештајне јединице (око 15 јединица) капацитета 
4-8 посјетилаца (60-120 лежајева) позиционирати 
западно од постојећег хотела Злача;

- Осигурати простор за камп на сјеверном дијелу 
локалитета за 50 камп-мјеста (око 150 корисника) 
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са свим пратећим садржајима у складу са важећим 
прописима;

-  Дефинисати трасу планиране пруге 
традиционалног „Ћире“, као споменика индустријског 
насљеђа, са поизиционирањем стајалишта на улазној 
зони у Заштићени пејзаж и сјеверно од хотела Злача.

Спорт и рекреација - ознака Р2  
- Планирати отворене  спортске и рекреативне 

површине намијењене стационарним и излетничким 
посјетиоцима у виду спортских терена за фудбал 
(главни и помоћни терени, терен за  тренинг), терени 
за тенис, одбојку, рукомет, кошарку и сл. као и стазе за 
јахање, трим стазе, те отворени базен уз хотел Злача; 

- Осигурати простор за коњички клуб у складу са 
важећим правилницима и прописаним нормама, а за 
потребе смјештаја коња и опреме, као и за одвијање 
тренинга на отвореном и у затвореном простору;

- Планирати уређење стаза за спортске и екстремне 
адреналинске активности у оквиру авантуристичког 
парка на једном од шумских локалитета југозападно 
од хотела Злача са нагласком на заштиту природе и 
животне средине;

- Планирати затворене спортске терене (хале за 
кошарку и мале спортове, базен, трим сале, фитнес 
сале, теретане и др.) у склопу туристичких објеката - 
хотела у складу са дефинисаном категоризацијом и 
нормама прописаним важећим правилницима;

- Планирати рекреативне садржаје у виду стаза за 
пјешачење, трчање, јахање, бициклизам и сл.;

- Рекреативне просторе потребно је складно 
уклопити у постојећу конфигурацију терена, са што 
мањим интервенцијама у смислу сјече дрвећа, насипања 
и засијецања терена и сл.

Смјернице за планирање саобраћајне 
инфраструктуре

- Рјешење саобраћајне инфраструктуре предметног 
локалитета дати на нивоу идејног рјешења;

- Интервенције на реконструкцији и изградњи 
саобраћајне мреже планирати у складу са законском 
регулативом и важећим стандардима за грађење цеста 
у специфичним подручјима;

- Планирати паркинг површину за потребе 
стационарног саобраћаја на сјеверном дијелу на улазу 
у Заштићени пејзаж „Коњух” у складу са важећим 
стандардима и планираним садржајима;

- Планирати довољан број паркинг мјеста у складу 
са нормативима у зависности од планираних намјена 
објеката и површина;

- Све остале површине за  паркирање обавезно 
рјешавати у оквиру  припадајућих парцела.

Смјернице за планирање водоснабдијевања
- Систем водоснабдијевања цијелог простора дати 

на нивоу идејног рјешења;
- Планирати реконструкцију и доградњу, односно 

изградњу нових система водоснабдијевања са циљем 
сталне и квалитетне опскрбе свих корисника простора 
довољном количином воде; 

- Реконструкцију и доградњу постојеће водоводне 
мреже и изградњу новог система за водоснабдијевање 

планирати у складу са важећим законским прописима  
и условима надлежних организација. 

Смјернице за планирање система одводње и 
пречишћавања отпадних вода

- Систем одводње отпадних вода са цијелог 
простора дати на нивоу идејног рјешења;

- У циљу смањења загађења које се уноси у 
површинске воде, односно побољшања и очувања 
квалитета површинских вода, отпадне и употријебљене 
воде са цијелог простора прикупити и одвести до крајњег 
реципијента, централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода, системом водонепропусних колектора у 
складу са законским прописима;

-   Прецизно дефинисати трасе главних 
канализационих колектора за прикупљање и одводњу 
свих отпадних вода до  уређаја за пречишћавање;

- Прецизно дефинисати положај уређаја за 
пречишћавање отпадних вода, чији капацитет треба да 
је најмање 2000 еС.

Смјернице за планирање електроенергетске 
инфраструктуре

- Планирати реконструкцију постојеће и изградњу 
нове мреже за стално и квалитетно снабдијевање свих 
корисника простора електричном енергијом у складу са 
законским прописима;

- Позиције дистрибутивних трафо станица 
планирати на грађевинском земљишту са намјеном 
друштвене инфраструктуре, туризма и угоститељства 
(Д2 и Т2), а дефинисати у складу са центрима потрошње 
електричне енергије при чему треба водити рачуна да 
буде омогућен лак приступ за одржавање и прикључак 
потрошача;

- Трафостанице морају бити уклопљене у 
постојећи природно-еколошки амбијент, кроз своју 
архитектонску форму и примјену конструктивних и 
обликовних елемената, као и уређење вањског простора 
око њих.

Смјернице за планирање телекомуникационе 
инфраструктуре

- Планирати повећање физичких капацитета 
телекомуникационе инфраструктуре (повећање броја 
прикључака фиксне мреже, мобилне телефоније, 
интернет корисника, прикључака ЦаТВ и прикључака 
дигиталне ТВ мреже);

- Планирани телекомуникациони садржаји не 
смију угрозити основну намјену простора и у том  
смислу морају бити уклопљени у постојећи природно-
еколошки амбијент.

Рок израде Регулационог плана

Члан 8.
(1) Рок за израду Регулационог плана је осам 

мјесеци. 
(2) Рок за израду тече од дана закључивања 

уговора за израду Регулационог плана са изабраним 
носиоцем израде Регулационог плана (у даљем тексту: 
носилац израде).                   
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Садржај Регулационог плана

Члан 9.
(1) Поступак израде Регулационог плана 

обухватиће двије фазе: 
- I фаза: припрема и израда Урбанистичке 

основе, (са усвајањем основне концепције изградње и 
уређења просторне цјелине);

- II  фаза: израда преднацрта, нацрта и приједлога 
Регулационог плана.

(2) I фаза, Урбанистичка основа, садржи: извод 
из Просторног плана, затим приказ постојећег стања, 
његову анализу и вредновање, оцјену могућности 
изградње и уређења, те основну концепцију изградње 
и уређења локалитета Злача.

(3) II фаза, преднацрт, нацрт и приједлог 
Регулационог плана садржи: извод из Урбанистичке 
основе, пројекцију изградње и уређења локалитета 
Злача, те одлуку о провођењу Регулационог плана.

Члан 10.
Садржај Регулационог плана, прве и друге фазе, 

треба бити урађен у складу са садржајем који је 
прописан Законом и Уредбом.

Члан 11.
Саставни дио Регулационог плана је Одлука о 

провођењу Регулационог плана, којом се утврђују 
услови коришћења, изградње, уређења и заштите 
простора на локалитету Злача, за који се ради 
Регулациони план.

Укључивање јавности у израду Регулационог 
плана

Члан 12.
(1)  Носилац припреме за израду Регулационог 

плана (у даљем тексту: носилац припреме) ће, за 
потребе укључивања јавности у процес припреме и 
израде Регулационог плана, израдити Програм којим 
ће се дефинисати начин уклучивања јавности у свим 
фазама припреме и израде Регулационог плана. 

(2)  Скупштина Тузланског кантона ће разматрати 
нацрт Регулационог плана и ставити га на јавну 
расправу у трајању од 30 дана.

(3)  За потребе јавне расправе на скуповима 
и на сједницама Скупштине Тузланског кантона и 
општинских вијећа, потребно је израдити скраћени 
нацрт Регулационог плана, са најважнијим графичким 
и текстуалним прилозима који су довољно детаљни и 
информативни. 

(4)  Након сумирања резултата јавне расправе, 
носилац израде ће припремити приједлог Регулационог 
плана, који ће носилац припреме размотрити заједно са 
извјештајем о проведеној јавној расправи, те ће исти 
бити достављен Скупштини Тузланског кантона на 
разматрање и усвајање.

Начин осигурања средстава

Члан 13.
  Средства за израду Регулационог плана осигураће 

се у Буџету Тузланског кантона и из других извора.

Носилац припреме и носилац израде
Регулационог плана

Члан 14.
(1) Носилац припреме је Министарство 

просторног уређења и заштите околице, стручни 
координатор је УО Завод за просторно планирање и 
урбанизам.

(2) Носилац припреме ће континуирано 
остваривати сарадњу са стручним надлежним службама 
општина Бановићи и Живинице, те ЈУ Заштићени 
пејзаж „Коњух“ која управља овим простором.

(3) Носилац припреме дужан је одмах по 
закључивању уговора са одабраним носиоцем израде, а 
најкасније у року од 30 дана, доставити носиоцу израде 
сву расположиву документацију неопходну за израду 
Регулационог плана.

(4) Носилац припреме дужан је осигурати сарадњу 
и усаглашавање ставова са свим субјектима планирања, 
те координирати активности свих заинтересованих 
страна у процесу израде Регулационог плана.

(5) Носилац припреме разматра основну 
концепцију изградње и уређења просторне цјелине, 
провјерава да ли је иста израђена у складу са 
смјерницама, прикупља приједлоге, ставове и мишљења 
добивена у комуникацији са јавношћу, заузима ставове 
у односу на предложена рјешења и усваја концепцију 
изградње и уређења која се разрађује у преднацрту 
Регулационог плана.

Члан 15.
(1) Носиоца израде изабраће носилац припреме 

у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14).

(2) Носилац израде може бити само правно 
лице регистровано за израду планских докумената, 
које посједује овлашћење за израду истих (Уредба 
о посебним условима које морају испуњавати 
привредна друштва и друга правна лица да би се могла 
регистровати за обављање стручних послова израде 
планских докумената, „Службене новине Федерације 
БиХ“, број: 71/08).

(3) Носилац израде дужан је израдити Регулациони 
план у складу са релевантним законима, Уредбом, 
другим прописима донесеним на основу закона и овом 
одлуком, као и свим документима достављеним од 
стране носиоца припреме.

(4) Носилац израде мора осигурати усаглашеност 
Регулационог плана са планским документом ширег 
подручја и одговоран је за исто.

Савјет плана

Члан 16.
(1) За потребе стручног праћења израде 

Регулационог плана у свим фазама рада, утврђивање 
концепције просторног уређења, те усаглашавања 
ставова и интереса, носилац припреме формираће 
Савјет плана.

(2) Савјет плана ће бити састављан од 
представника носиоца припреме, те стручних, научних, 
јавних и других лица.

(3) Дјелокруг рада, права и обавезе Савјета плана 
и његових чланова регулишу се Одлуком о формирању 
Савјета плана.
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Остале одредбе за израду Регулационог плана

Члан 17.
(1) Кантонални и општински органи и 

организације надлежни за области од значаја за 
уређење и коришћење простора, а посебно надлежни 
за пољопривреду, шумарство, водопривреду, туризам, 
саобраћај, комуналну инфраструктуру, енергетику, 
комуникације, културу, спорт, заштиту културно-
историјског и природног насљеђа, итд., дужни су 
носиоцу припреме ставити на располагање све 
информације, планове, програме и друге податке о 
предметном простору којима располажу.

(2) Податке и друге информације, мишљења и 
сагласности носиоцу припреме осигураће и надлежна 
министарства, привредна друштва надлежна за 
комуналне дјелатности и друга правна лица, удружења, 
вјерске заједнице, те други надлежни органи и 
организације које закон на то обавезује. 

(3) Надлежни органи општина на чијој се 
територији налази подручје обухваћено Регулационим 
планом, обавезни су доставити носиоцу припреме све 
релевантне податке, као и стратегије и планове развоја 
од значаја за израду Регулационог плана у року од 
30 дана од јавног оглашавања о приступању изради 
Регулационог плана

Члан 18.
Поступак разматрања и доношења Регулационог 

плана спровешће се у складу са члановима од 45. до 
47. Закона.

Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“. 

    Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а              ПРеДСЈеДНИК
 - Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског
 Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                     кантона,                                                                                                                                         
                С к у п ш т и н а                    
            Број: 01-02-348-4/17                         Сенад Алић, с.р.
       Тузла, 29.06.2017. године
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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-
подрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 
6/04 и 10/04), члана 23. став 1. Закона о просторном 
планирању и коришћењу земљишта на нивоу Федерације 
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације 
БиХ“, бр. 2/06, 72/07, 32/08 и 4/10) и члана 41. Закона 
о просторном уређењу и грађењу („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 6/11, 4/13, 15/13, 3/15 и 4/17), 
на приједлог Владе Тузланског кантона, Скупштина 
Тузланског кантона, на сједници одржаној 29.6.2017. 
године, доноси  

О  Д  Л  У  К  У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА ЛОКАЛИТЕТА МУШКА ВОДА

Врста планског документа

Члан 1.
Приступа се изради Регулационог плана локалитета 

Мушка вода, у циљу детаљног регулисања коришћења 
земљишта, те изградње и уређења простора предметног 
локалитета (у даљем тексту: Регулациони план).

Границе подручја за које се ради Регулациони
план

Члан 2.
(1)  Регулациони план из члана 1. обухвата подручје 

површине цца 31,69 ха које се налази у југозападном 
дијелу простора Заштићног пејзажа „Коњух“, означено 
као локалитет Мушка вода, на територији општине 
Кладањ.

(2)  Границе подручја дефинисане су Просторним 
планом подручја посебних обиљежја Заштићени пејзаж 
„Коњух“ за период 2010-2030. године („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 13/13), (у даљем 
тексту: Просторни план), а одређене су координатама 
ломних тачака, како слиједи:  

 
1 6547328,23 4 4900138,14;
2 6547332,66 4900133,51;
3 6547342,08 4900133,8;
4 6547347                4900127,17;
5 6547349,53 4900118,87;
6 6547349,27 4900111,64;
7 6547347,43 4900099,96;
8 6547353,01 4900090,56;
9 6547362,09 4900072,74;
10 6547369,52 4900048,68;
11 6547382,05 4900038,89;
12 6547399,72 4900037,24;
13 6547410,92 4900034,09;
14 6547423,16 4900032,41;
15 6547438,09 4900032,18;
16 6547450,08 4900030,27;
17 6547459,93 4900027,12;
18 6547466,35 4900023,39;
19 6547475,4 4900019,67;
20 6547488,08 4900010,88;

21 6547501,93 4899995,31;
22 6547561,72 4899921,75;
23 6547587,34 4899892,27;
24 6547621,74 4899851,31;
25 6547652,92 4899813,2;
26 6547667,9 4899795,87;
27 6547675,39 4899786,7;
28 6547681,71 4899774,41;
29 6547698,55 4899743,43;
30 6547703,59 4899731,69;
31 6547712,13 4899709,64;
32 6547720,93 4899685,82;
33 6547729,5 4899673,1;
34 6547740,45 4899660,3;
35 6547743,37 4899653,87;
36 6547756,84 4899656,75;
37 6547822,65 4899614,01;
38 6547829,58 4899594,4;
39 6547841,69 4899566,15;
40 6547856,08 4899532,6;
41 6547864,21 4899512,43;
42 6547868,2 4899501,46;
43 6547895,93 4899465,67;
44 6547878,62 4899462,77;
45 6547853,17 4899459,36;
46 6547826,11 4899457,05;
47 6547812,78 4899455,29;
48 6547797,6 4899445,4;
49 6547808,6 4899427,48;
50 6547827,75 4899385,63;
51 6547842,7 4899329,64;
52 6547843,82 4899318,42;
53 6547845,07 4899299,21;
54 6547843,23 4899278,42;
55 6547840,88 4899261,63;
56 6547833,4 4899246,13;
57 6547826,95 4899231,53;
58 6547816,87 4899212,79;
59 6547806,15 4899193,94;
60 6547799,26 4899184,78;
61 6547789,38 4899171,48;
62 6547775,47 4899160,5;
63 6547766,18 4899154,43;
64 6547748,26 4899147,52;
65 6547727,22 4899140,04;
66 6547706,84 4899130,78;
67 6547677,22 4899117,23;
68 6547657,72 4899108,42;
69 6547644,71 4899096,11;
70 6547632,02 4899105,24;
71 6547624,8 4899110,07;
72 6547618,69 4899115,14;
73 6547601,38 4899123,46;
74 6547581,84 4899131,2;
75 6547567,34 4899134,87;
76 6547548,73 4899135,96;
77 6547535,08 4899134,53;
78 6547530,07 4899132,38;
79 6547524,82 4899128,46
80 6547514,76 4899117,38;
81 6547500,35 4899099,5;
82 6547497,75 4899094,26;
83 6547496,05 4899086,36;
84 6547495,54 4899069,8;
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85 6547496,76 4899044,59;
86 6547498,45 4899020,27;
87 6547497,77 4899014,71;
88 6547495,02 4899008,36;
89 6547490,11 4899002,66;
90 6547485,48 4899001,63;
91 6547481,48 4899002,04;
92 6547476,82 4899005,67;
93 6547473,19 4899010,76;
94 6547470,41 4899019,63;
95 6547467,91 4899034,83;
96 6547467,18 4899046,82;
97 6547465,67 4899057,26;
98 6547464,36 4899061,91;
99 6547460,9 4899064,44;
100  6547458,27 4899064,98;
101  6547445,48 4899064,78;
102  6547438,52 4899067,39;
103  6547434,91 4899069,7;
104  6547430,47 4899074,89;
105  6547427,17 4899079,75;
106  6547425,7 4899083,74;
107  6547424,7 4899089,96;
108  6547426,16 4899097,97;
109  6547428,99 4899103,65;
110  6547431,28 4899107,56;
111  6547435,71 4899113,37;
112  6547440,95 4899118,4;
113  6547445,14 4899123,1;
114  6547446,79 4899128,45;
115  6547444,51 4899133,76;
116  6547443,02 4899139,86;
117  6547444,18 4899145,54;
118  6547447,17 4899151,34;
119  6547450,58 4899155,25;
120  6547456,31 4899158,85;
121  6547463,71 4899162,9;
122  6547472,31 4899166,29;
123  6547481,32 4899168,58;
124  6547489,31 4899168,75;
125  6547488,67 4899278,51;
126  6547491,78 4899289,65;
127  6547468,16 4899341,47;
128  6547458,32 4899376,73;
129  6547489,96 4899408,96;
130  6547504,34 4899430,83;
131  6547515,58 4899444,24;
132  6547542,26 4899467,1;
133  6547574,8 4899494,89;
134  6547599,34 4899515,17;
135  6547605,18 4899534,32;
136  6547640,66 4899554,91;
137  6547587,29 4899643,96;
138  6547521,7 4899757,0;3
139  6547503,58 4899788,57;
140  6547475,86 4899834,92;
141 6547451,3 4899884,51;
142 6547415,58 4899920,81;
143 6547397,96 4899937,9;
144 6547388,35 4899952,27;
145 6547368,05 4899999,23;
146 6547353,91 4900043,79;
147 6547351,78 4900050,78;

148  6547347,55 4900051,75;
149  6547330,45 4900062,96;
150  6547320,09 4900081,43;
151  6547305,37 4900118,99;
152  6547295,24 4900128,35;
153  6547274,7 4900152,87;
154  6547255,15 4900171,95;
155  6547250,96 4900177,14;
156  6547240,34 4900199,28;
157  6547225,68 4900216,62
158  6547217,42 4900232,34;
159  6547219,51 4900262,79;
160  6547217,42 4900287,89;
161  6547215,75 4900308,87;
162  6547208,01 4900330,26;
163  6547185,9 4900362,54;
164  6547170,95 4900385,99;
165  6547122,94 4900455,08;
166  6547119,5 4900478,06;
167  6547098,47 4900504,68;
168  6547073,91 4900522,06;
169  6547062,13 4900559,86;
170  6547044,05 4900564,95;
171  6547025,92 4900576,15;
172  6547009,07 4900610,58;
173  6547018,93 4900626,88;
174  6547032,52 4900657,3;
175  6547033,36 4900686,86;
176  6547032,05 4900712,52;
177  6547030,66 4900728,73;
178  6547033,63 4900748,41;
179  6547035,5 4900765,54;
180  6547037,63 4900781,55;
181  6547042,41 4900804,47;
182  6547047,71 4900833,5;
183  6547053,38 4900856,54;
184  6547059,76 4900880,47;
185  6547061,88 4900895,48;
186  6547064,29 4900915,94;
187  6547064,85 4900937,83;
188  6547097,21 4900957,07;
189  6547174,37 4900888,29;
190  6547180,17 4900868,67;
191  6547185,3 4900856,04;
192  6547184,22 4900839,81;
193  6547168,01 4900839,25;
194  6547165,71 4900815,01;
195  6547174,35 4900779,76;
196  6547180,73 4900748,03;
197  6547182,43 4900710,49;
198  6547194,57 4900678,24;
199  6547204,41 4900585,88;
200  6547204,94 4900545,44;
201  6547202,11 4900517,09;
202  6547198,83 4900463,07;
203  6547225,16 4900423,04;
204  6547244,76 4900417,3;
205  6547269,1 4900375,9;2
206  6547281,74 4900327,24;
207  6547296,54 4900267,9;
208  6547307,14 4900226,76;
209  6547311,17 4900212,35;
210  6547308,77 4900189,78;
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211  6547306,7 4900176,99;
212  6547310,58 4900160,46;
213  6547318,67 4900156,96;
214  6547323,84 4900148,33;
215  6547328,23 4900138,14;

(3)  Графички прилог са уцртаним границама 
Регулационог плана и утврђеним намјенама коришћења 
простора у размјери 1:10 000 саставни је дио ове одлуке.

 
Плански документ вишег реда

Члан 3.
(1)  Плански документ вишег реда на основу којег 

се приступа изради Регулационог плана је Просторни 
план.

(2)  Чланом 6. Одлуке о провођењу Просторног 
плана утврђена је обавеза израде Регулационог плана 
локалитета Мушка вода.

(3)  Истим чланом, став 2., утврђено је да се 
код израде обавезних планских докумената морају 
поштовати оквирне и детаљне смјернице дате 
Просторним планом.

Временски период за који се доноси Регулациони 
план

Члан 4.
Регулациони план доноси се за временски период 

од 10 година.

Смјернице за израду Регулационог плана

Члан 5.
(1) Припрема и израда Регулационог плана радиће 

се у складу са одредбама Закона о просторном планирању 
и коришћењу земљишта на нивоу Федерације Босне и 
Херцеговине („Службене новине Федерације Босне 
и Херцеговине“, бр. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 
и 45/10), Закона о просторном уређењу и грађењу 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 6/11, 4/13, 
15/13, 3/15, 2/16 и 4/17),  (у даљем тексту: Закон), те 
у складу са Уредбом о јединственој методологији 
за израду планских докумената („Службене новине 
Федерације БиХ“, бр. 63/04, 50/07 и 84/10), (у даљем 
тексту: Уредба).

(2) Регулационим планом се детаљно разрађују 
услови за градњу и уређење појединих захвата у 
простору, посебно у односу на њихову намјену, 
положај, величину, опште смјернице обликовања и 
начин прикључивања на комуналну инфраструктуру, 
те одређују мјере за заштиту околице, природних, 
пејзажних, културно-историјских и других вриједности 
прописаних Законом.

(3) Регулационим планом посебно се утврђују: 
локацијски услови који дефинишу намјену, положај, 
функцију, величину и обликовање грађевина, затим 
детаљна намјена површина, густина насељености 
и коефицијент изграђености, нивелациони подаци, 
регулационе и грађевинске линије, уређење слободних 
површина, урбанистичко-технички услови за 
пројектовање, грађење и друге захвате у простору, 
облик и димензије грађевинских парцела, односно 
план парцелације, подаци о власничком статусу 

земљишта, услови уређења грађевинског земљишта, 
начин опремања земљишта саобраћајном, комуналном, 
енергетском и другом инфраструктуром са условима и 
обавезама прикључења на исту, те други елементи од 
значаја за предметно подручје.

(4) Регулациони план се ради на актуелним 
геодетским подлогама у размјери 1:1000, односно 
обавезно је урадити геодетски снимак постојећег стања 
у векторском облику. 

Члан 6.
(1)  Просторним планом на локалитету Мушка 

вода утврђене су следеће намјене коришћења простора:
- становање - викенд зоне површине цца 7,69 ха, 

(ознака В1 и В2 на графичком прилогу);
- друштвена инфраструктура, туризам и 

угоститељство, површине цца 12,43 ха, (ознака Д1 и Т1 
на графичком прилогу);

- спорт и рекреација, површине цца 11,87 ха, 
(ознака Р1 на графичком прилогу);

-    водене површине; 
-    саобраћајне површине;
-    шумске површине.
(2)  Површине за утврђене намјене из става (1), 

алинеје 1-3. ове одлуке дефинисане су координатама 
преломних тачака у Одлуци о провођењу Просторног 
плана и исте је обавезно поштовати. 

Члан 7.
(1) Локалитет Мушка вода планиран је и као 

центар за зимски, здравствени, боравишни, излетнички, 
викенд, спортско-рекреативни и научно-образовни 
туризам, те је потребно осигурати садржаје који ће 
омогућити развој центра у планском периоду.

(2) За све намјене утврђене на предметном 
локалитету обавезно је поштивање свих оквирних и 
детаљних смјерница датих Просторним планом.

(3) Дио оквирних и детаљних смјерница за 
планирану изградњу и уређење простора по означеним 
намјенама коришћења земљишта су:

Становање - викенд зоне - ознаке В1 и В2
- Нове стамбене викенд објекте планирати у оквиру 

утврђене зоне грађевинског земљишта са намјеном 
становања – викенд зоне;

- У обухвату претходно наведене зоне могуће 
је формирати и садржаје са намјенама из сектора 
пословања, занатства, туризма, услужних дјелатности и 
сл. који треба да су у складу са принципима организације 
и уређења простора, општим и минималним условима 
прописаним за сваку врсту објеката, као и условима за 
категорију објеката утврђеним важећим правилницима, 
а све у складу са принципима заштите природе и 
животне средине.

Друштвена инфраструктура, туризам и 
угоститељство – ознакe Д1 и Т1

- У оквиру друштвене инфраструктуре могу 
се предвидјети следећи садржаји: туристички 
инфо-пултови, продавнице и простори за излагање 
рукотворина локалног традиционалног занатства, 
сувенирнице, радионице у којима ће се вршити 
презентација и обука у традиционалним занатима, 
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угоститељски садржаји са понудом јела традиционалне 
кухиње и сл.;

- Такође је могуће планирати и садржаје у 
виду отворених бина или амфитеатра намијењених 
окупљању већег броја посјетилаца у сврху презентација 
локалних достигнућа, одржавања културних приредби, 
концерата, фестивала, предавања и сл. као и изградњу 
објеката мање поште, амбуланте, банке и сл.;

- Планирати доградњу, модернизацију и 
реконструкцију постојећег хотела Мушка вода за 
потребе омладинског хостела, на начин да се повећају 
постојећи смјештајни капацитети; 

- Планирати индивидуалне или двојне смјештајне 
јединице типа бунгалова капацитета 4-8 посјетилаца, 
југозападно од хотела Мушка вода, у продужетку 
постојећих бунгалова;

- Планирати изградњу хотела капацитета 200 
лежаја, више категорије (****или*****) у складу са 
дефинисаним  нормама  и  правилницима, на локацији 
јужно од постојећег хотела Мушка вода;                                                            

- У оквиру хотела или као издвојен објекат 
планирати изградњу мање спортске дворане (хале за 
кошарку и мале спортове, базен, трим сале, фитнес 
сале, теретане и др.);

- У случају да се дворана изводи као засебан објекат 
неопходно је нарочиту пажњу посветити складном 
уклапању објекта у природно окружење уз употребу 
адекватних материјала као и поштовање принципа 
енергетске ефикасности. 

Спорт и рекреација - ознака Р1  
- Планирати отворене спортске и рекреативне 

површине намијењене стационарним и излетничким 
посјетиоцима у виду спортских терена за фудбал 
(главни и помоћни терени, терен за тренинг), терени за 
тенис, одбојку, рукомет, кошарку и сл.; 

- Планирати затворене спортске терене (халу за 
кошарку и мале спортове, базен, трим сале, фитнес сале, 
теретане и др.) у склопу туристичких објеката - хотела 
или као издвојен објекат, у складу са дефинисаном 
категоризацијом и нормама прописаним важећим 
правилницима;

- Планирати рекреативне садржаје у виду стаза за 
пјешачење, трчање, бициклизам и сл.;

- Предвидјети реконструкцију и модернизацију 
постојећег „Дјечјег скијалишта“ и ски-лифта;

- Локалитете предвиђене за уређење скијалишта 
утврдити на основу анализе теренских и климатских 
могућности, уз обавезно усклађивање са режимима 
заштите;  

- Рекреативне просторе потребно је складно 
уклопити у постојећу конфигурацију терена, са што 
мањим интервенцијама у смислу сјече дрвећа, насипања 
и засијецања терена и сл.

Смјернице за планирање саобраћајне 
инфраструктуре

- Рјешење саобраћајне инфраструктуре предметног 
локалитета дати на нивоу идејног рјешења;

- Интервенције на реконструкцији и изградњи 
саобраћајне мреже планирати у складу са законском 
регулативом и важећим стандардима за грађење цеста 
у специфичним подручјима;

- Планирати довољан број паркинг мјеста у складу 
са нормативима у зависности од планираних намјена 
објеката и површина;

-  Све остале површине за  паркирање обавезно 
рјешавати у оквиру  припадајућих парцела.

Смјернице за планирање водоснабдијевања
- Систем водоснабдијевања цијелог простора дати 

на нивоу идејног рјешења;
- Планирати реконструкцију и доградњу, односно 

изградњу нових система водоснабдијевања са циљем 
сталне и квалитетне опскрбе свих корисника простора 
довољном количином воде; 

- Реконструкцију и доградњу постојеће водоводне 
мреже и изградњу новог система за водоснабдијевање 
планирати у складу са важећим законским прописима  
и условима надлежних организација. 

Смјернице за планирање система одводње и 
пречишћавања отпадних вода

- Систем одводње отпадних вода са цијелог 
простора дати на нивоу идејног рјешења;

- У циљу смањења загађења које се уноси у 
површинске воде, односно побољшања  и очувања 
квалитета површинских вода, отпадне и употријебљене 
воде са цијелог простора прикупити и одвести до крајњег 
реципијента, централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода, системом водонепропусних колектора у 
складу са законским прописима;

- Прецизно дефинисати трасе главних 
канализационих колектора за прикупљање и одводњу 
свих отпадних вода до уређаја за пречишћавање.

                                                                                                                                                      
Смјернице за планирање електроенергетске 

инфраструктуре
- Планирати реконструкцију постојеће и изградњу 

нове мреже за стално и квалитетно снабдијевање свих 
корисника простора електричном енергијом у складу са 
законским прописима;

- Позицију дистрибутивне СТС трафо станице 
планирати на грађевинском земљишту са намјеном 
друштвене инфраструктуре, туризма и угоститељства 
(Д1, Т1), а дефинисати у складу са центрима потрошње 
електричне енергије, при чему треба водити рачуна да 
буде омогућен лак приступ за одржавање и прикључак 
потрошача;

- Трафостаница мора бити уклопљена у постојећи 
природно-еколошки амбијент, кроз своју архитектонску 
форму и примјену конструктивних и обликовних 
елемената, као и уређење вањског простора око ње.

Смјернице за планирање телекомуникационе 
инфраструктуре

- Планирати повећање физичких капацитета 
телекомуникационе инфраструктуре (повећање броја 
прикључака фиксне мреже, мобилне телефоније, 
интернет корисника, прикључака ЦаТВ и прикључака 
дигиталне ТВ мреже);

- Планирани телекомуникациони садржаји не 
смију угрозити основну намјену простора и у том  
смислу морају бити уклопљени у постојећи природно-
еколошки амбијент.
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Рок израде Регулационог плана

Члан 8.
(1)   Рок за израду Регулационог плана је осам 

мјесеци. 

(2)   Рок за израду тече од дана закључивања 
уговора за израду Регулационог плана са изабраним 
носиоцем израде Регулационог плана (у даљем тексту: 
носилац израде).          

Садржај Регулационог плана

Члан 9.
(1) Поступак израде Регулационог плана 

обухватиће двије фазе: 
- I фаза: припрема и израда Урбанистичке 

основе, (са усвајањем основне концепције изградње и 
уређења просторне цјелине);

- II фаза: израда преднацрта, нацрта и приједлога 
Регулационог плана.

(2) I фаза, Урбанистичка основа, садржи: извод 
из Просторног плана, затим приказ постојећег стања, 
његову анализу и вредновање, оцјену могућности 
изградње и уређења, те основну концепцију изградње 
и уређења локалитета Мушка вода.

(3) II фаза, преднацрт, нацрт и приједлог 
Регулационог плана, садржи: извод из Урбанистичке 
основе, пројекцију изградње и уређења локалитета 
Мушка вода, те одлуку о провођењу Регулационог 
плана.

Члан 10.
Садржај Регулационог плана, прве и друге фазе, 

треба бити урађен у складу са садржајем који је 
прописан Законом и Уредбом.

Члан 11.
Саставни дио Регулационог плана је Одлука о 

провођењу Регулационог плана, којом се утврђују 
услови коришћења, изградње, уређења и заштите 
простора на локалитету Мушка вода, за који се ради 
Регулациони план.

Укључивање јавности у израду Регулационог 
плана

Члан 12.
(1)  Носилац припреме за израду Регулационог 

плана (у даљем тексту: носилац припреме) ће, за 
потребе укључивања јавности у процес припреме 
и израде Регулационог плана, израдити Програм 
којим ће се дефинисати начин уклучивања јавности 
у свим фазама припреме и израде Регулационог пла
на.                                                                                                                                                      

(2)  Скупштина Тузланског кантона ће разматрати 
нацрт Регулационог плана и ставити га на јавну 
расправу у трајању од 30 дана.                                                                        

(3)  За потребе јавне расправе на скуповима 
и на сједницама Скупштине Тузланског кантона и 
општинских вијећа, потребно је израдити скраћени 
нацрт Регулационог плана, са најважнијим графичким 
и текстуалним прилозима који су довољно детаљни и 
информативни. 

(4)  Након сумирања резултата јавне расправе, 
носилац израде ће пипремити приједлог Регулационог 
плана, који ће носилац припреме размотрити заједно са 
извјештајем о проведеној јавној расправи, те ће исти 
бити достављен Скупштини Тузланског кантона на 
разматрање и усвајање.

Начин осигурања средстава

Члан 13.
Средства за израду Регулационог плана осигураће 

се у Буџету Тузланског кантона и из других извора.

Носилац припреме и носилац израде 
Регулационог плана

Члан 14.
(1) Носилац припреме је Министарство 

просторног уређења и заштите околице, стручни 
координатор је УО Завод за просторно планирање и 
урбанизам.

(2) Носилац припреме ће континуирано 
остваривати сарадњу са стручним надлежним службама 
општине Кладањ, те ЈУ Заштићени пејзаж „Коњух“ која 
управља овим простором.

(3) Носилац припреме дужан је одмах по 
закључивању уговора са одабраним носиоцем израде, а 
најкасније у року од 30 дана, доставити носиоцу израде 
сву расположиву документацију неопходну за израду 
Регулационог плана.

(4) Носилац припреме дужан је осигурати сарадњу 
и усаглашавање ставова са свим субјектима планирања, 
те координирати активности свих заинтересованих 
страна у процесу израде Регулационог плана.

(5) Носилац припреме разматра основну 
концепцију изградње и уређења просторне цјелине, 
провјерава да ли је иста израђена у складу са 
смјерницама, прикупља приједлоге, ставове и мишљења 
добивена у комуникацији са јавношћу, заузима ставове 
у односу на предложена рјешења и усваја концепцију 
изградње и уређења која се разрађује у преднацрту 
Регулационог плана.

Члан 15.
(1) Носиоца израде изабраће носилац припреме 

у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14).

(2) Носилац израде може бити само правно 
лице регистровано за израду планских докумената, 
које посједује овлашћење за израду истих (Уредба 
о посебним условима које морају испуњавати 
привредна друштва и друга правна лица да би се могла 
регистровати за обављање стручних послова израде 
планских докумената, „Службене новине Федерације 
БиХ“, број: 71/08).

(3) Носилац израде дужан је израдити Регулациони 
план у складу са релевантним законима, Уредбом, 
другим прописима донесеним на основу закона и овом 
одлуком, као и свим документима достављеним од 
стране носиоца припреме.

(4) Носилац израде мора осигурати усаглашеност 
Регулационог плана са планским документом ширег 
подручја и одговоран је за исто.
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Савјет плана

Члан 16.
(1) За потребе стручног праћења израде 

Регулационог плана у свим фазама рада, утврђивање 
концепције просторног уређења, те усаглашавања 
ставова и интереса, носилац припреме формираће 
Савјет плана.

(2) Савјет плана ће бити састављан од 
представника носиоца припреме, те стручних, научних, 
јавних и других лица.

(3) Дјелокруг рада, права и обавезе Савјета плана 
и његових чланова регулишу се Одлуком о формирању 
Савјета плана.

Остале одредбе за израду Регулационог плана

Члан 17.
(1) Кантонални и општински органи и 

организације надлежни за области од значаја за 
уређење и коришћење простора, а посебно надлежни 
за пољопривреду, шумарство, водопривреду, туризам, 
саобраћај, комуналну инфраструктуру, енергетику, 
комуникације, културу, спорт, заштиту културно-
историјског и природног насљеђа, итд., дужни су 
носиоцу припреме ставити на располагање све 
информације, планове, програме и друге податке о 
предметном простору којима располажу.

(2) Податке и друге информације, мишљења и 
сагласности носиоцу припреме осигураће и надлежна 
министарства, привредна друштва надлежна за 
комуналне дјелатности и друга правна лица, удружења, 
вјерске заједнице, те други надлежни органи и 
организације које закон на то обавезује. 

(3) Надлежни органи општине Кладањ на чијој се 
територији налази подручје обухваћено Регулационим 
планом, обавезни су доставити носиоцу припреме све 
релевантне податке, као и стратегије и планове развоја 
од значаја за израду Регулационог плана у року од 
30 дана од јавног оглашавања о приступању изради 
Регулационог плана.

Члан 18.
Поступак разматрања и доношења Регулационог 

плана спровешће се у складу са члановима од 45. до 
47. Закона.

Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“. 

    Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а              ПРеДСЈеДНИК
 - Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског
 Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                     кантона,                                                                                                                                         
                С к у п ш т и н а                    
            Број: 01-02-349-4/17                         Сенад Алић, с.р.
       Тузла, 29.06.2017. године
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401
На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-
подрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 
6/04 и 10/04), члана 23. став 1. Закона о просторном 
планирању и коришћењу земљишта на нивоу Федерације 
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације 
БиХ“, бр. 2/06, 72/07, 32/08 и 4/10) и члана 41. Закона 
о просторном уређењу и грађењу („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 6/11, 4/13, 15/13, 3/15 и 4/17), 
на приједлог Владе Тузланског кантона, Скупштина 
Тузланског кантона, на сједници одржаној 29.6.2017. 
године, доноси  

О  Д  Л  У  К  У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПРОЈЕКТА ЛОКАЛИТЕТА ДЈЕВОЈАЧКА 
ПЕЋИНА

Врста планског документа

Члан 1.
Приступа се изради Урбанистичког пројекта 

локалитета Дјевојачка пећина, у циљу детаљног 
регулисања коришћења земљишта, те изградње и 
уређења простора предметног локалитета (у даљем 
тексту: Урбанистички пројект).

Границе подручја за које се ради Урбанистички
пројект

Члан 2.
(1) Урбанистички пројект из члана 1. обухвата 

подручје површине цца 9,0 ха које се налази у 
југоисточном дијелу простора Заштићног пејзажа 
„Коњух“, означено као локалитет Дјевојачка пећина, на 
територији општине Кладањ.

(2) Границе подручја дефинисане су Просторним 
планом подручја посебних обиљежја Заштићени пејзаж 
„Коњух“ за период 2010-2030. године („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 13/13), (у даљем 
тексту: Просторни план), а одређене су координатама 
ломних тачака, како слиједи:

 
1 6551837.9844 4896579.0411;
2 6551807.9642 4896353.0544;
3 6551662.0279 4896132.0375;
4 6551609.9708 4896176.9569;
5 6551687.9905 4896285.0053;
6 6551742.0269 4896374.9740;
7 6551754.9834 4896463.9528;
8 6551767.9647 4896581.0411;
9 6551800.0303 4896699.9494;
10 6551799.9643 4896799.9479;
11 6551874.0252 4896901.9664;
12 6551875.0067 4896999.9650;
13 6551929.0266 4896999.9450;
14 6551929.0348 4896907.9563;
15 6551943.9872 4896885.9567;
16 6552005.0256 4896847.0072;
17 6 552041.9984 4896829.9675;
18 6 552100.0018 4896809.9878;

19 6552131.9849 4896788.0181;
20 6552144.0424 4896769.0084;
21 6552163.9680 4896724.9490;
22 6552196.9737 4896703.9893;
23 6552237.9629 4896673.9797;
24 6552187.9677 4896651.0301;
25 6552162.0298 4896657.0500;
26 6552145.9723 4896666.0298;
27 6552122.9953 4896671.9598;
28 6552107.0202 4896681.0496;
29 6552081.9896 4896743.9587;
30 6552034.0067 4896789.0181;
31 6551949.0346 4896794.0080;
32 6551933.9667 4896779.0082;
33 6551879.0231 4896684.0196;
34 6551837.9844 4896579.0411;
 
(3) Графички прилог са уцртаним границама 

Урбанистичког пројекта и утврђеним намјенама 
коришћења простора у размјери 1:10 000 саставни је 
дио ове одлуке.

                                                    
Плански документ вишег реда

Члан 3.                                                                        
(1) Плански документ вишег реда на основу 

којег се приступа изради Урбанистичког пројекта је 
Просторни план.

(2) Чланом 6. Одлуке о провођењу Просторног 
плана утврђена је обавеза израде Урбанистичког 
пројекта локалитета Дјевојачка пећина.

(3) Истим чланом, став 2., утврђено је да се 
код израде обавезних планских докумената морају 
поштовати оквирне и детаљне смјернице дате 
Просторним планом.

Временски период за који се доноси
Урбанистички пројект

Члан 4.
Урбанистички пројект доноси се за временски 

период од 10 година.

Смјернице за израду Урбанистичког пројекта

Члан 5.
(1) Припрема и израда Урбанистичког пројекта 

радиће се у складу са одредбама Закона о просторном 
планирању и коришћењу земљишта на нивоу Федерације 
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине“, бр. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 
13/10 и 45/10), Закона о просторном уређењу и грађењу 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 6/11, 
4/13, 15/13, 3/15, 2/16 и 4/17), (у даљем тексту: Закон), 
те у складу са Уредбом о јединственој методологији 
за израду планских докумената („Службене новине 
Федерације БиХ“, бр. 63/04, 50/07 и 84/10), (у даљем 
тексту: Уредба).

(2) Основа за израду Урбанистичког пројекта 
су Просторни план и Пројектни програм утврђен на 
основу Просторног плана.

(3) Урбанистичким пројектом се утврђују услови 
за просторно уређење и уклапање  појединих захвата 
и грађевина у просторну цјелину која има посебно 
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вриједан културно-историјски и природни значај, 
те се такође истим утврђују детаљни и посебни 
урбанистичко-технички услови за пројектовање и 
изградњу објеката и уређење простора. 

(4) Урбанистичким пројектом се детаљно дају 
архитектонско-урбанистичка рјешења просторних 
цјелина  предметног локалитета, идејни пројекти 
планираних објеката, идејни пројекти партерног 
рјешења, детаљни регулациони и нивелациони подаци, 
идејни пројекти саобраћајне, комуналне и енергетске 
инфраструктуре, уређење зелених и слободних 
површина, те се дају оријентациони предрачун 
уређења грађевинског земљишта и предрачун трошкова 
изградње објеката.

(5) Урбанистички пројект се ради на актуелним 
геодетским подлогама у размјери 1:500, односно 
обавезно је урадити геодетски снимак постојећег стања 
у векторском облику.

(6) Идејне пројекте планираних објеката радити у 
размјери 1:100.

Члан 6.
(1)  Просторним планом на локалитету Дјевојачка 

пећина утврђене су следеће намјене коришћења 
простора:

-  шумско земљиште,
-  пољопривредно земљиште,
-  саобраћајне површине,
-  водотоци.
(2)  Површине за утврђене намјене из става (1) 

ове одлуке дефинисане су Просторним планом и исте 
је обавезно поштовати. 

Члан 7.
(1) Локалитет Дјевојачка пећина у насељеном 

мјесту Братељевићи једно је од највреднијих добара 
природног и културно-историјског насљеђа, планиран 
је као центар вјерског туризма заснованог на основу 
богатог природног и културно-историјског насљеђа и 
специфичних мјеста ходочашћа, те је сходно значају 
истог, потребно осигурати садржаје који ће омогућити 
развој локалитета у планском периоду.

(2) За све намјене утврђене на предметном 
локалитету обавезно је поштивање свих оквирних и 
детаљних смјерница датих Просторним планом.

(3) Дио оквирних и детаљних смјерница за 
планирану изградњу и уређење простора по означеним 
намјенама коришћења земљишта су:

- Потребно је јединственим, интегралним и 
критичким методом приступити планирању и уређењу 
овог простора, те помирити и ускладити мјере заштите 
насљеђа, атрактивност локалитета и потребе изразито 
великог броја посјетилаца у периоду одржавања 
свечаности „Дани Дјевојачке  пећине“;

- Интервенције у унутрашњости пећине свести 
на минимум: инфраструктурно опремање - електрична 
енергија за потребе освјетљења;

- Посебну пажњу посветити заштити и 
презентацији археолошких налазишта;

- Вањски простор уредити и оплеменити 
изградњом приступних стаза, надстрешница, клупа 
за сједење, пратећег мобилијара, као и наткривене 
бине за одржавање завршне свечаности у оквиру 

манифестације „Дани Дјевојачке пећине“;
- У непосредном окружењу планирати изградњу 

вјерског објекта;
- Цјелокупни простор опремити одговарајућим 

бројем корпи за отпатке, те осигурати њихово  редовно 
одржавање и одвожење отпада;

- Капацитете за паркирање путничких возила и 
аутобуса потребно је предвидјети највећим дијелом у 
оквиру околних насеља;

- Дјелимично је паркирање потребно 
предвидјети и на приступима и поред локалитета, а 
према условима заштите и важећим стандардима и 
нормативима, којима би се одређивао дозвољени број 
корисника и посјетилаца;

- Посебну пажњу посветити омогућавању 
приступа возилима хитне помоћи, полиције и 
ватрогасним возилима;

- Пројектну документацију радити у складу 
са смјерницама и условима прописаним од стране 
надлежног Завода за заштиту и коришћење културно-
историјског и природног насљеђа;

- За све планиране интервенције потребно је 
прибавити мишљење и сагласност надлежног Завода 
за заштиту и коришћењe културно-историјског и 
природног насљеђа.

Смјернице за планирање саобраћајне 
инфраструктуре

- Рјешење саобраћајне инфраструктуре 
предметног локалитета дати на нивоу идејног пројекта;

- Интервенције на реконструкцији и изградњи 
саобраћајне мреже планирати у складу са законском 
регулативом и важећим стандардима за грађење цеста 
у специфичним подручјима;

- Планирати довољан број паркинг мјеста у 
складу са нормативима у зависности од планираних 
намјена објеката и површина;

- Све остале површине за  паркирање обавезно 
рјешавати у оквиру  припадајућих парцела.

Смјернице за планирање водоснабдијевања
- Систем водоснабдијевања цијелог простора 

дати на нивоу идејног пројекта;
- Планирати реконструкцију и доградњу, 

односно изградњу нових система водоснабдијевања са 
циљем сталне и квалитетне опскрбе простора довољном 
количином воде, у складу са важећим законским 
прописима  и условима надлежних организација.

Смјернице за планирање система одводње и 
пречишћавања отпадних вода

- Систем одводње отпадних вода са цијелог 
простора дати на нивоу идејног пројекта;

- У циљу смањења загађења које се уноси у 
површинске воде, односно побољшања  и очувања 
квалитета површинских вода, отпадне и употријебљене 
воде са цијелог простора прикупити и одвести до крајњег 
реципијента, централног постројења за пречишћавање 
отпадних вода, системом водонепропусних колектора у 
складу са законским прописима.
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Смјернице за планирање електроенергетске 
инфраструктуре

- Планирати реконструкцију постојеће 
и изградњу нове мреже за стално и квалитетно 
снабдијевање корисника простора електричном 
енергијом у складу са законским прописима.

Рок израде Урбанистичког пројекта

Члан 8.
(1) Рок за израду Урбанистичког пројекта је осам 

мјесеци.
(2) Рок за израду тече од дана закључивања 

уговора за израду Урбанистичког пројекта са изабраним 
носиоцем израде Урбанистичког пројекта (у даљем 
тексту: носилац израде).          

Садржај Урбанистичког пројекта

Члан 9.
(1) Поступак израде Урбанистичког пројекта 

обухватиће двије фазе: 
- I фаза: припрема и израда Урбанистичке 

основе, (са усвајањем основне концепције изградње и 
уређења просторне цјелине);

- II  фаза: израда преднацрта, нацрта и приједлога 
Урбанистичког пројекта.

(2) I фаза, Урбанистичка основа, садржи: извод 
из Просторног плана, затим приказ постојећег стања, 
његову анализу и вредновање, оцјену могућности 
изградње и уређења, те основну концепцију изградње 
и уређења локалитета Дјевојачка пећина.

(3) II фаза, преднацрт, нацрт и приједлог 
Урбанистичког пројекта, садржи: извод из Урбанистичке 
основе, пројекцију изградње и уређења локалитета 
Дјевојачка пећина која обухвата и идејне пројекте 
планираних објеката, партерног рјешења и саобраћајне 
комуналне и енергетске инфраструктуре, те одлуку о 
провођењу Урбанистичког пројекта.

Члан 10.                                                                  
Садржај Урбанистичког пројекта, прве и друге 

фазе, треба бити урађен у складу са садржајем који је 
прописан Законом и Уредбом.

Члан 11.
Саставни дио Урбанистичког пројекта је Одлука о 

провођењу Урбанистичког пројекта, којом се утврђују 
услови коришћења, изградње, уређења и заштите 
простора на локалитету Дјевојачка пећина, за који се 
ради Урбанистички пројекат.

Укључивање јавности у израду Урбанистичког
пројекта

Члан 12.
(1)  Носилац припреме за израду Урбанистичког 

пројекта (у даљем тексту: носилац припреме) ће, за 
потребе укључивања јавности у процес припреме и 
израде Урбанистичког пројекта, израдити програм 
којим ће се дефинисати начин укључивања јавности 
у свим фазама припреме и израде Урбанистичког 
пројекта. 

(2)  Скупштина Тузланског кантона ће разматрати 
нацрт Урбанистичког пројекта и ставити га на јавну 
расправу у трајању од 30 дана.

(3)  За потребе јавне расправе на скуповима 
и на сједницама Скупштине Тузланског кантона и 
општинских вијећа, потребно је израдити скраћени 
нацрт Урбанистичког пројекта, са најважнијим 
графичким и текстуалним прилозима који су довољно 
детаљни и информативни. 

(4)  Након сумирања резултата јавне расправе, 
носилац израде ће припремити приједлог Урбанистичког 
пројекта, који ће носилац припреме размотрити заједно 
са извјештајем о проведеној јавној расправи, те ће исти 
бити достављен Скупштини Тузланског кантона на 
разматрање и усвајање.

Начин осигурања средстава

Члан 13. 
Средства за израду Урбанистичког пројекта 

осигураће се у Буџету Тузланског кантона и из других 
извора.

Носилац припреме и носилац израде 
Урбанистичког пројекта

Члан 14.
(1) Носилац припреме је Министарство просторног 

уређења и заштите околице, стручни координатор је УО 
Завод за просторно планирање и урбанизам.

(2)  Носилац припреме ће континуирано 
остваривати сарадњу са стручним надлежним службама 
општине Кладањ, те ЈУ Заштићени пејзаж „Коњух“ која 
управља овим простором.

(3) Носилац припреме дужан је одмах по 
закључивању уговора са одабраним носиоцем израде, а 
најкасније у року од 30 дана, доставити носиоцу израде 
сву расположиву документацију неопходну за израду 
Урбанистичког пројекта.

(4) Носилац припреме дужан је осигурати сарадњу 
и усаглашавање ставова са свим субјектима планирања, 
те координирати активности свих заинтересованих 
страна у процесу израде Урбанистичког пројекта.

(5) Носилац припреме разматра основну 
концепцију изградње и уређења просторне цјелине, 
провјерава да ли је иста израђена у складу са Пројектним 
програмом и смјерницама, прикупља приједлоге, 
ставове и мишљења добивена у комуникацији са 
јавношћу, заузима ставове у односу на предложена 
рјешења и усваја концепцију изградње и уређења која 
се разрађује у преднацрту Урбанистичког пројекта.

Члан 15.
(1) Носиоца израде изабраће носилац припреме 

у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14).

(2) Носилац израде може бити само правно 
лице регистровано за израду планских докумената, 
које посједује овлашћење за израду истих (Уредба 
о посебним условима које морају испуњавати 
привредна друштва и друга правна лица да би се могла 
регистровати за обављање стручних послова израде 
планских докумената, „Службене новине Федерације 
БиХ“, број: 71/08).
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(3) Носилац израде дужан је израдити 
Урбанистички пројект у складу са релевантним 
законима, Уредбом, другим прописима донесеним на 
основу закона и овом одлуком, као и свим документима 
достављеним од стране носиоца припреме.

(4) Носилац израде мора осигурати усаглашеност 
Урбанистичког пројекта са планским документом 
ширег подручја и одговоран је за исто.                                                       

Савјет плана

Члан 16.
(1) За потребе стручног праћења израде 

Урбанистичког пројекта у свим фазама рада, утврђивање 
концепције просторног уређења, те усаглашавања 
ставова и интереса, носилац припреме формираће 
Савјет плана.

(2) Савјет плана ће бити састављан од 
представника носиоца припреме, те стручних, научних, 
јавних и других лица.

(3) Дјелокруг рада, права и обавезе Савјета плана 
и његових чланова регулишу се Одлуком о формирању 
Савјета плана.

Остале одредбе за израду Урбанистичког
пројекта

Члан 17.
(1) Кантонални и општински органи и 

организације надлежни за области од значаја за 
уређење и коришћење простора, а посебно надлежни 
за пољопривреду, шумарство, водопривреду, туризам, 
саобраћај, комуналну инфраструктуру, енергетику, 
комуникације, културу, спорт, заштиту културно-
историјског и природног насљеђа, итд., дужни су 
носиоцу припреме ставити на располагање све 
информације, планове, програме и друге податке о 
предметном простору којима располажу.

(2) Податке и друге информације, мишљења и 
сагласности носиоцу припреме осигураће и надлежна 
министарства, привредна друштва надлежна за 
комуналне дјелатности и друга правна лица, удружења, 
вјерске заједнице, те други надлежни органи и 
организације које закон на то обавезује. 

(3) Надлежни органи општине Кладањ на чијој се 
територији налази подручје обухваћено Урбанистичким 
пројектом, обавезни су доставити носиоцу припреме 
све релевантне податке, као и стратегије и планове 
развоја од значаја за израду Урбанистичког пројекта у 
року од 30 дана од јавног оглашавања о приступању 
изради Урбанистичког пројекта.

Члан 18.
 Поступак разматрања и доношења Урбанистичког 

пројекта спровешће се у складу са члановима од 45. до 
47. Закона.

Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“. 

    Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а              ПРеДСЈеДНИК
 - Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског
 Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                     кантона,                                                                                                                                         
                С к у п ш т и н а                    
            Број: 01-02-350-4/17                         Сенад Алић, с.р.
       Тузла, 29.06.2017. године
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402       
На основу члана 24.  став 1. тачка н) Устава 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-
подрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 
и 10/04), а у вези са чланом 29. Закона о унутрашњим 
пословима Тузланског кантона („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 4/10, 5/11, 14/11, 2/12, 8/13, 
10/14, 9/15 и 13/16), на приједлог Комисије за избор и 
именовања Скупштине Тузланског кантона, Скупштина 
Тузланског кантона, на сједници одржаној 29.6.2017. 
године, доноси 

О  Д  Л  У  К  У
о  смјени члана Независног одбора

I
Стјепан Ћаћић смјењује се са позиције члана 

Независног одбора.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“.

    Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а              ПРеДСЈеДНИК
 - Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског
 Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                     кантона,                                                                                                                                         
                С к у п ш т и н а                    
            Број: 01-02-352-4/17                         Сенад Алић, с.р.
       Тузла, 29.06.2017. године

403
На основу чланова 8. и 23. Закона о министарствима 

и другим органима управе Тузланског кантона 
(“Службене новине Тузланског кантона”, бр. 17/00, 
3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 и 15/13), члана 36. Закона 
о основном одгоју и образовању („Службене новине 
Тузланског кантона”, бр. 9/15 и 6/16 ) и члана 42. Закона 
о средњем образовању и одгоју („Службене новине 
Тузланског кантона”, бр. 17/11, 9/15 и 6/16) министар 
образовања, науке, културе и спорта Тузланског 
кантона, доноси

Ш К О Л С К И  К А Л Е Н Д А Р
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 
1. Школска 2017/2018. година траје од 01.09.2017. 

године до 31.08.2018. године.

2. Настава се реализује по полугодиштима и траје 
185 радних дана, с тим да се наставни програмски 
садржаји реализују у оквиру 175 наставних дана. 

3. Настава у завршном разреду основне школе 
траје 170 радних дана, с тим да се наставни програмски 
садржаји планирају и реализују у оквиру 160 наставних 
дана. 

4. Настава у завршном разреду средње школе траје 
160 радних дана, с тим да се наставни програмски садржаји 
планирају и реализују у оквиру 150 наставних дана. 

5. Настава у завршном разреду средње школе која 
реализује наставу по модуларном наставном плану и 
програму  траје 170 радних дана, с тим да се наставни 
програмски садржаји планирају и реализују у оквиру 
160 наставних дана. 

6. Настава у првом полугодишту почиње првог 
радног дана у септембру, односно петак 01.09.2017. 
године, а завршава посљедњег радног дана у децембру 
2017. године, односно у петак 29.12.2017. године (86 
радних дана).

7. Зимски одмор/распуст за ученике траје четири 
седмице, и то од понедељка 01.01.2018. до петка 
26.01.2018. године.

8. Настава у другом полугодишту почиње у 
понедељак 29.01.2018. године и траје до четвртка 
14.06.2018. године (99 радних дана), а друго 
полугодиште траје до 30.06.2018. године.

9. Настава у другом полугодишту у првом разреду 
основне школе почиње у понедељак 29.01.2018. године 
и траје до четвртка 07.06.2018. године (94 радних дана).

10. Настава у другом полугодишту у завршном 
разреду основне школе почиње у понедељак 29.01.2018. 
године и траје до четвртка 24.05.2018. године (84 
радних дана).

11. Настава у другом полугодишту у завршном 
разреду средње школа почиње у понедељак 29.01.2018. 
године и траје до четвртка 10.05.2018. године (74 
радних дана).

12. Настава у другом полугодишту у завршном 
разреду средње школе која реализује наставу по 
модуларном наставном плану и програму почиње 
у понедељак 29.01.2018. године и траје до четвртка 
24.05.2018. године (84 радних дана).

Напомена:

У складу са чланом 39. Закона о основном одгоју и 
образовању и чланом 46. Закона о средњем образовању 
и одгоју школа је дужна реализовати Наставни план и 
програм, односно годишњи фонд наставних часова, ако 
се утврди да није остварен Наставни план и програм 
мора се настава продужити док се не реализује годишњи 
фонд наставних часова. 

13. Школа може изузетно, према потреби, у складу 
са чланом 37. став 5. Закона о основном одгоју и 
образовању („Службене новине Тузланског кантона”, 
бр. 9/15 и 6/16) и чланом 43. став 5. Закона о средњем 
образовању и одгоју („Службене новине Тузланског 
кантона”, бр. 17/11, 9/15 и 6/16) у оквиру једне радне 
суботе у току мјесеца организовати додатну и допунску 
наставу, рад секција и ученичких организација, као и 
надокнаду наставе у складу са одлуком Министарства.

14. Обавезне сједнице наставничког и одјељенских 
вијећа одржати у септембру 2017. године као и јануару, 
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мају, јуну и августу 2018. године.

15. Школа не ради у вријеме међународних 
празника:

- Нова година (1. и 2. јануар),
- Међународни празник рада (1. и 2. мај). 

Напомена: 5. октобар Свјетски дан учитеља 
обиљежава се као радни, а ненаставни дан.

16. Школа не ради у вријеме државних празника:
- Дан независности (1. март),
- Дан државности (25. новембар).

17. Школа не ради за вријеме вјерских празника 
један дан у случају када школу похађа преко 50% ученика 
исте националности, с тим да ученици и запосленици, 
који славе вјерски празник, имају право да оправдано 
изостану један дан и када школа организује наставу за 
вријеме вјерских празника, а у складу са чланом 54. став 
3. Закона о раду („Службене новине Ф БиХ”, број: 26/16), 
(„Послодавац је дужан омогућити раднику одсуство од 
четири радна дана у једној календарској години, ради 
задовољавања његових вјерских односно традицијских 
потреба, с тим да се одсуство од два дана користи уз 
надокнаду плате - плаћено одсуство.“) Вјерски празници:

- Рамазански бајрам (_______), 
- Курбан бајрам (_______),
- Католички Божић (25.12.2017.),
- Православни Божић (07.01.2018.),
- Песах (_______),
- Ускрс (_______),
- Васкрс (_______),

18. Годишњим програмом сваке школе планирају се:

- Дан школе (________),
- Излети (________),
- екскурзија (________),

19. Значајни датуми:

- 09.02. - Међународни дан образовања;
- 10.02. - Дан сигурнијег интернета;
- 21.02. - Међународни дан матерњег језика;
- 20.03. - Међународни дан среће;
- 21.03. - Свјетски дан поезије;
- 21.03. - Дан заштите шума;
- 21.03. - Дан посвећен особама са Дауновим 
                    синдромом;
- 22.03. - Дан заштите вода;
- 27.03. - Свјетски дан позоришта;
- 04.04. - Међународни дан борбе против мина;
- 01.04. - Свјетски дан борбе против алкохолизма;
- 02.04. - Дан дјечије књиге;
- 07.04. - Свјетски дан здравља;
- 08.04. - Свјетски дан Рома;
- 12.04. - Међународни дан дјеце улице;
- 18.04. - Међународни дан споменика;
- 22.04. - Дан планете Земље;
- 23.04. - Свјетски дан књиге;
- 08.05. - Дан Црвеног крижа;

- 09.05. - Дан европе;
- 09.05. - Дан побједе над фашизмом;
- 15.05. - Међународни дан породице;
- 22.05. - Међународни дан биодиверзитета;
- 31.05. - Дан непушача;
- 05.06. - Свјетски дан заштите околиша;
- 26.06. - Дан борбе против дрога;
- 12.08. - Међународни дан младих;
- 08.09. - Дан борбе против неписмености;
- 15.09. - Међународни дан демократије;
- 16.09. - Међународни дан заштите озонског
                    омотача;
- 21.09. - Међународни дан мира;
- 22.09. - Дан без аутомобила;
- 23.09. - Дан европске културне баштине;
- 01.10. - Међународни дан старијих особа;
- 04.10. - Свјетски дан животиња;
- Октобар мјесец књиге;
- 4. понедељак у октобру  се обиљежава као
       Међународни дан школских библиотека;
- 05.10. - Дан дјетета;
- 05.10. - Свјетски дан учитеља;
- 10.10. - Свјетски дан менталног здравља;
- 12.10. - Дан проналазача;
- 15.10. - Свјетски дан хране;
- 18.10. - европски дан борбе против трговине
                    људима;
- 24.10. - Дан УН;
- 25.10. - Дјечија недјеља до 30.10.;
- 31.10. - Свјетски дан штедње;
- 04.11. - Свјетски дан климатских промјена;
- 16.11. - Међународни дан толеранције;
- трећа седмица новембра - Глобална седмица 
       предузетништва;
- 17.11. - Међународни дан ученика и студената;
- 20.11. - Међународни дан дјечијих права;
- 25.11. - Међународни дан борбе против насиља 
                    над женама; 
- 03.12. - Међународни дан особа са 
                    инвалидитетом;
- 05.12. - Међународни дан волонтера;
- 09.12. - Међународни дан борбе против 
                    корупције;
- 10.12. - Међународни дан људских права;
- 11.12. - Међународни дан планина; 
- 20.12. - Дан борбе против пушења;
- 31.12. - Дан дјечије радости.

НАПОМЕНА: 

Основне и средње школе на основу Школског 
календара за 2017/2018. годину морају урадити Школски 
календар за школу у који ће посебно уградити: сједнице 
наставничког/професорског, одјељенских и разредних 
вијећа, дан школе, излети, екскурзије, посјете, приредбе 
и друге манифестације.

   
     Б о с н а   и   Х е р ц е г о в и н а                    МИНИСТАР
 - Федерација Босне и Херцеговине -    
    Т У З Л А Н С К И   К А Н Т О Н                 Мр. сц. Златан                                                                       
         Министарство образовања,                     Муратовић, с.р.             
            науке, културе и спорта                       
           Број: 10/1-38-016453/17                         

Тузла, 23.06.2017. године 
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"Службене новине Тузланског кантона"
број: 10/2017

САДРЖАЈ

СКУПШТИНА

397. Закон о измјени и допуни  Закона о државној 
служби у Тузланском кантону 891

398. Одлука о приступању изради Регулационог 
плана локалитета дијела насеља Братељевићи, 
број: 01-02-347-4/17 од 29.06.2017. године 891

399. Одлука о приступању изради Регулационог 
плана локалитета Злача, број: 01-02-348-4/17 од 
29.06.2017. године 899

400. Одлука о приступању изради Регулационог 
плана локалитета Мушка вода, број: 01-02-349-
4/17 од 29.06.2017. године 908

401. Одлука о приступању изради Урбанистичког 
пројекта локалитета Дјевојачка пећина, број: 
01-02-350-4/17 од 29.06.2017. године 915

402. Одлука о смјени члана Независног одбора, број: 
01-02-352-4/17 од 29.06.2017. године 920

МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ, 
КУЛТУРЕ И СПОРТА

403. Школски календар за школску 2017/2018. годину, 
број: 10/1-38-016453/17 од 23.06.2017. године 920

ОГЛАСНИ ДИО

ОГЛАШАВАЊе ДОКУМеНТА НеВАЖеЋИМ

167. Oglas o oglašavanju indeksa nevažećim na ime 
Dijana Vujec I

Издавач: Скупштина Тузланског кантона Тузла - За издавача: секретар Скупштине ениса Хасанагић - Телефон 035 / 252-565 - 
Претплата: 035 / 252-565, - Претплата се утврђује полугодишње, а уплата се врши унапријед у корист рачуна: НЛБ Банка д.д. Тузла 
1321000256000080 - Графичка припрема и штампа Харфо-граф д.о.о., Тузла, Туралибегова бб, телефон: 319-500, факс: 319-500, 
фах: 319-501 - За штампарију: Џемал Бјелић



OGLASNI DIO
Oglasi se objavljuju na jeziku i pismu kako je dostavljeno Slu`bi Skup{tine Tuzlanskog kantona za objavu

OGLAŠAVANJE DOKUMENTA 
NEVAŽEĆIM

Oglašava se nevažećim indeks na ime Dijana (Antun) Vujec 
iz Tuzle, izdat od strane Ekonomskog fakulteta Univerziteta u 
Tuzli, broj: R-2019, izdat 1996. godine u Tuzli.

167
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