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Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00,
6/05) Općinsko vijeće općine Tomislavgrad, na sjednici
održanoj dana, 3.veljače 2011. god. d o n i j e l o j e
ODLUKA
o određivanju lokacije za izgradnju pročistača
za otpadne vode
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se lokacija na kojoj će biti
izgrađen pročistač za otpadne vode.
Za lokaciju pročistača otpadnih voda određuje se k. č.
broj 1676 u K .O. Tomislavgrad, što prema starom kat.
operatu odgovara k .č broj. 294 u K. O. Tomislavgrad,
k. č. broj 1677 u K.O. Tomislavgrad, što prema starom
kat. operatu odgovara k.č. broj 295 u K. O. Tomislavgrad,
k.č. broj 1678 u K.O. Tomislavgrad, što prema starom kat.
operatu odgovara k.č. broj 296 u K.O. Tomislavgrad, k.č.
broj 1679 u K.O. Tomislavgrad, što prema starom kat.
operatu odgovara k. č. broj 298 i k. č. broj 1681 u K.O.
Tomislavgrad, što prema starom kat. operatu odgovara
k.č. broj 299 u K.O. Tomislavgrad.
Ukupna površina lokacije za izgradnju pročistača je
17.500 m2.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-251 /11
Tomislavgrad, 3. veljače 2011. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj
2/99,2/00,6/05), a u svezi s člankom 38. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine HBŽ», broj 14/98),
Općinsko vijeće općine Tomislavgrad, na sjednici održanoj dana 3.veljače 2011. god., d o n i j e l o j e
ODLUKU
o usvajanju Plana parcelacije za lokaciju
omeđenu Ul. kralja Zvonimira, kanalom Tabašnica ,
Ul. Bara i prostoraproširenja groblja Karaula

starom kat. operatu odgovara k. č. broj 226/17 u K. O.
Tomislavgrad, k. č. broj 1834/40 u K. O. Tomislavgrad,
što prema starom kat. operatu odgovara 233/16 u K O.
Tomislavgrad, k. č. broj 1834/41 u K. O. Tomislavgrad,
što prema starom kat. operatu odgovara 226/18 u K. O.
Tomislavgrad, k. č. broj 1834/42 u K. O. Tomislavgrad,
što prema starom kat. operatu odgovara 226/2 u K. O. Tomislavgrad, k. č. broj 1834/35 u K .O. Tomislavgrad, što
prema starom kat. operatu odgovara k. č. broj 226/12 i k.
č. broj 226/13.
Ukupna površina zemljišta obuhvaćena ovim Planom
parcelacije je 8.838,00 m2.
Članak 2.
Grafički dio Plana sastavni je dio ove odluke.
Članak 3.
Na lokaciji omeđenoj Ul. kralja Zvonimira, kanalom
Tabašnica i Ul. Bara izgradit će se
slijedeći objekti:
1. Za objekt tržnice određuje se parcela k. č. broj
1834/36 u K.O. Tomislavgrad, površine 1869m2, što prema starom kat. operatu odgovara k. č. broj 226/14 u K.O.
Tomislavgrad, površine 1869m2.
Na navedenoj parceli mogu se izgraditi objekti:
• zatvoreni objekt tržnice maksimalnih dimenzija
24,00x 10,00 m, katnosti: podrum, prizemlje, dva
kata i potkrovlje,
• više objekata zanatsko-uslužnih djelatnosti maksimalnih dimenzija 6,00x3,60m, katnosti: prizemlje,
• prostor natkrivene otvorene tržnice,
• parking za potrebe tržnice.
Za stambeno-poslovni objekt br. 1, određuje se parcela k. č. broj 1834/38 u K. O. Tomislavgrad, površine
1270,00m2, što prema starom kat. operatu odgovara k. č.
broj 226/15 u K .O. Tomislavgrad površine 1270,00 m2.
Na navedenoj parceli mogu se izgraditi:
stambeno-poslovni objekt maksimalne katnosti:
podrum, prizemlje i četiri kata,
• maksimalna pokrivenost jedne etaže objekta je
438,00 m2
• parking za potrebe objekta.
•

Za stambeno-poslovni objekt br. 2, određuje se parcela
k.č. broj 1834/37 u K.O. Tomislavgrad, površine 644,00
m2, što prema starom kat. operatu odgovara k.č. broj
226/16 u K. O. Tomislavgrad, površine 644,00 m2

Članak 1.
Usvaja se Plan parcelacije za parcele k. č. broj 1834/36
u K. O. Tomislavgrad, što prema starom kat. operatu odgovara k. č. broj 226/14 u K.O. Tomislavgrad, k. č. broj
1834/37 u K O. Tomislavgrad, što prema starom kat. operatu odgovara k. č. broj 226/16 u K.O. Tomislavgrad, k.
č..broj 1834/38 u K.O. Tomislavgrad, što prema starom
kat. operatu odgovara k.č. broj 226/15 u K.O. Tomislavgrad, k. č. broj 1834/39 u K.O. Tomislavgrad, što prema

Na navedenoj parceli mogu se izgraditi:
stambeno-poslovni objekt maksimalne katnosti: podrum, prizemlje i četiri kata, maksimalna pokrivenost
jedne etaže objekta je 308,00 m2
• parking za potrebe objekta.
•

Za stambeno-poslovni objekt br.3, određuje se parcela k. č. broj 1834/39 u K.O. Tomislavgrad, površine
705,00m2 što prema starom kat. operatu odgovara k.č.
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broj 226/17 u K. O. Tomislavgrad, površine 705,00 m2 .
Na navedenoj parceli mogu se izgraditi:
• stambeno-poslovni objekt maksimalne katnosti :
podrum, prizemlje i četiri kata,
• maksimalna pokrivenost jedne etaže objekta je
308,00 m2
• parking za potrebe objekta.
Za objekt veterinarske stanice, određuje se parcela k.
č. broj 1834/35 u K.O. Tomislavgrad, površine 908,00
m2, što prema starom kat. operatu odgovara k .č. broj
226/12 i k. č. broj 226/13 u K O. Tomislavgrad, površine
908,00m2.
Uvjeti izgradnje za objekt dani u lokacijskoj dozvoli
broj: 07-23-3-1806/06 od 21.01.2008.god. i zaključku o
produženju lokacijske dozvole broj: 07-23-3-131/10 od
23. 2. 2010. god.
Za stambeno-poslovni objekt br. 4, određuje se parcela
k. č. broj 1834/19 u K.O. Tomislavgrad , površine 790 m2
što prema starom kat. operatu odgovara k. č. broj 226/9 u
K. O. Tomislavgrad, površine790 m2.
Uvjeti izgradnje za objekt dani su u zapisniku sa stručnim mišljenjem ,broj: 07-23-3-80/06 od 17.06. 2006.
god.
Prometnice zauzimaju površinu od 2.652,00 m2.
2. Na području omeđenom dijelom ulice Tabašnica,
ulicom sjeverno od groblja (izlaz Sarajlije –Letka) i novom ulicom južno od groblja predviđa se izgradnja:
Na k.č.broj 1797/3 , k.č.broj 1796/3, k.č.broj 1795/5,
k.č.broj 1794/3, k.č.broj 1793/5 i k.č.broj 1614/3 i K.O.
Tomislavgrad što prema starom kat operatu odgovara
dijelovima k-č-broj 1362, k.č.broj 1361, k.č.broj 1360,
k.č.broj 1359, kč. Broj 1359/4, k.č.broj 1359/9 i k.č.broj
1359/1 u K. O. Tomislavgrad izgradit će se nova ulica širine 7,5 m , površine 1130 m2
Na k. č. broj 1793/1 , k.č. broj 1794/2, k.č.broj 1795/4,
k.č.broj 1796/2, k. č. broj 1797/2, k.č.broj 1611/2, k.č.
broj 1612/1, k.č. broj 1612/2 i k.č. broj 1615 u K. O. Tomislavgrad što prema starom kat. operatu odgovara dijelovima k.č. broj 1361, k.č.broj 1360, k.č.broj 1359/1. k.č
broj 1359/9, k.č. broj 1359/4, k.č broj 1371/1, k.č. broj
1370, k. č.broj1369,k.č.broj 1367, k.č.broj 1365 izvršit će se proširenje groblja Karaula, a izgradnja pratećih
objekata groblja bit će urađena prema posebnoj planskoj
dokumentaciji.
Površina postojećeg groblja i prostora proširenja iznosi
30.110 m2
Na k .č .broj 1614/1 u K .O. Tomislavgrad, što prema
starom kat. operatu odgovara k .č. broj 1361/1 i k.č.broj
1361/2 u K. O. Tomislavgrad, površine 795 m2 izgradit će
se parking za potrebe groblja Karaula.
Ulica Tabašnica se definira prema postojećem stanju
na terenu.
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Članak 4.
Troškove uređenja zemljišta, izgradnje ulica, parkinga
i ostale infrastrukture snosit će investitori, proporcionalno izgrađenoj netto površini objekata.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku
općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-976/11
Tomislavgrad, 3. veljače 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta Općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislvgrad», broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 5. stavak 2. Zakona o prometu nekretnina
(«Službeni list SRBiH», broj 37/78, 34/86, 1/90 i 22/91),
članka 18. Zakona o građevnom zemljištu («Službene
novine Federacije BiH», broj 67/05) i članka 1. Odluke
Općinskog vijeća Općine Tomislavgrad o prestanku prava
korištenja poljoprivrednog zemljišta («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj 7/06), Općinsko vijeće Općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 03.veljače 2011.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. UTVRĐUJE SE PRESTANAK I BRISANJE u
katastarskim i zemljišnim knjigama pravo posjeda i vlasništva sa sadašnjeg nositelja tog prava «Planinskog dobra» d.o.o.Tomislavgrad i D.S.Poljoprivrednog dobra
«Čvrsnica» iz Tomislavgrada, te upis istog prava, bez naknade, na Općinu Tomislavgrad i to kako slijedi:
- k.č.530/1 or. zv. «Potkolja» površine 43299 m2 upisana u zk.ul. 1118 u K.O.Tomislavgrad, kojoj po katastarskom operatu odgovara parcela označena kao k.č.528/109
zv. «Potkolje» površine 43317 m2 upisana u PL 519 u
K.O.Kolo.
2. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje suda Tomislavgrad i Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina
Općine Tomislavgrad po pravomoćnosti ovog rješenja i
provođenja prijavnog lista izvršit će upis prava korištenja
po zemljišnoknjižnom operatu i prava posjeda po katastarskom operatu u korist Općine Tomislavgrad u dijelu
1/1.
Broj: 05-2-31-5-32/11.
Tomislavgrad, 3. veljače 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj:2/99, 2/00
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i 6/05) i članka 7.Odluke o utemeljenju javnog poduzeća
za zbrinjavanje i upravljanje otpadom («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad», broj 10/09), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 3.veljače 2011. godine,
donosi

Tomislavgrad, 3. veljače 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

RJEŠENJE
o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća za
zbrinjavanje i upravljanje otpadom «Pakline» d.o.o.
Tomislavgrad

Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99,
2/00 i 6/05), članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom
zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05)
i članka 2. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodjeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni
glasnik Općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 3. veljače 2011.
godine, d o n o s i

I
Daje se suglasnost na Statut Javnog poduzeća za zbrinjavanje i upravljanje otpadom «Pakline» d.o.o. Tomislavgrad, broj 1/11 od 18.siječnja 2011.godine.

***

RJEŠENJE
II
Odluka nadzornog odbora Javnog poduzeća za zbrinjavanje i upravljanje otpadom «Pakline» d.o.o. Tomislavgrad, broj:01-04/10 od 07.prosinca 2010.godine i Odluka
Skupštine Javnog poduzeća za zbrinjavanje i upravljanje
otpadom, broj 25/11 od 18.siječnja 2011.godine su sastavni dio ovoga rješenja.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-250/11.
Tomislavgrad, 3. veljače 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/09,
2/00 i 6/05) i članka 8. Zakona o koncesijama («Narodne novine HBŽ», broj:14/03 i 8/08), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 3. veljače 2011.godine,
donosi
RJEŠENJE
I
Daje se prethodna suglasnost Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije za donošenje Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije «TOMKUP» d.o.o. Tomislavgrad za izgradnju vjetroelektrane
«Baljci», općina Tomislavgrad.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-248/11

1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva u korist MARIJANE (Ivana) KUTLEŠA, iz Tomislavgrada, na gradskom
građevnom zemljištu označenom kao k.č.br.594/4 upisano
u zk.ul.1361 u površini od 656 m2 u K.O.Tomislavgrad,
što po katastarskom operatu odgovara k.č.br.2302/4 upisana u PL 1032 u površini od 656 m2 u K.O.Tomislavgrad,
kao graditelju stambenog objekta izgrađenog na gore navedenom zemljištu..
2. Marijana (Ivana) Kutleša, iz Tomislavgrada, dužna
je platiti naknadu za zemljište iz točke 1. ovog rješenja
u iznosu od 10.233,00 KM (Slovima:desettisućadvijestot
inetridesettri KM) na žiro račun kod INTESA SANPAOLO banke – Poslovnica Tomislavgrad u korist Proračuna
Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 – kao naknadu za dodijeljeno gradsko građevno zemljište u roku
od 15 dana od dana donošenja rješenja.
Visina rente za gradsko građevno zemljište u državnom
vlasništvu kod dogradnje nadziđivanja i izgradnje objekata utvrđuje se rješenjem o građenju u skladu s člankom
33. Odluke o građevnom zemljištu.
3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje suda Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina općine Tomislavgrad po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista
izvršit će upis prava vlasništva i posjeda u korist Marijana
(Ivana) Kutleša, iz Tomislavgrada u dijelu 1/1.
Broj:05/2-31-5-522/08
Tomislavgrad, 3. veljače 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99,
2/00 i 6/05), članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom
zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05)
i članka 2. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni
glasnik Općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 03.veljače 2011.
godine, d o n o s i
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RJEŠENJE
1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva u korist MILE
(Marka) MIOČ, iz Tomislavgrada, na gradskom građevnom zemljištu označenom kao k.č.br.594/5 upisano u
zk.ul.1361 u površini od 612 m2 u K.O.Tomislavgrad, što
po katastarskom operatu odgovara k.č.br.2302/5 upisana
u PL 1032 u površini od 612 m2 u K.O.Tomislavgrad,
kao graditelju stambenog objekta izgrađenog na gore navedenom zemljištu..
2. Mila (Marka) Mioč, iz Tomislavgrada, dužna je platiti naknadu za zemljište iz točke 1. ovog rješenja u iznosu
od 9.547,00 KM (Slovima:devettisućapetstotinačetrdeset
sedam KM) na žiro račun kod INTESA SANPAOLO banke – Poslovnica Tomislavgrad u korist Proračuna Općine
Tomislavgrad broj:1549995000070790 – kao naknadu za
dodijeljeno gradsko građevno zemljište u roku od 15 dana
od dana donošenja rješenja.
Visina rente za gradsko građevno zemljište u državnom
vlasništvu kod dogradnje nadziđivanja i izgradnje objekata utvrđuje se rješenjem o građenju u skladu s člankom
33. Odluke o građevnom zemljištu.
3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje suda Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina općine Tomislavgrad po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit
će upis prava vlasništva i posjeda u korist Mile (Marka)
Mioč, iz Tomislavgrada u dijelu 1/1.
Broj: 05/2-31-5-1302/10
Tomislavgrad, 3. veljače 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj: 2/99,
2/00 i 6/05), članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom
zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05)
i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni
glasnik općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 03.veljače 2011.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva u korist Ivana
(Branka) Tomić iz Donjeg Brišnika, na ostalom građevnom zemljištu označenom po zemljišnoknjižnom operatu
kao k.č.br.589/207 površine 300 m2 upisano u zk.ul.131
K.O.Brišnik, koja po katastarskom operatu odgovara parceli označenoj kao k.č.1597/16 upisana u PL 201 u površini od 300 m2 u K.O.Donji Brišnik, kao graditelju stambenog objekta izgrađenog na gore navedenom zemljištu.
2. Ivan (Branka) Tomić, iz Donjeg Brišnika dužan je platiti na ime naknade za ostalo građevno zemljište iz točke 1.ovog rješenja iznos od 1.800,00
KM (Slovima:tisućuosamstotina KM) na žiro račun
broj:1549995000070790 kod INTESA SANPAOLO ban-

ke – Poslovnica Tomislavgrad, u korist Proračuna Općine
Tomislavgrad, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tomislavgradu i Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
općine Tomislavgrad po pravomoćnosti ovog rješenja i
provođenju prijavnog lista izvršit će upis prava vlasništva
i posjeda u korist Ivana (Branka) Tomić iz Donjeg Brišnika u dijelu sa 1/1.
Broj:05/2-31-5-1279/10
Tomislavgrad, 3. veljače 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj: 2/99,
2/00 i 6/05), članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom
zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05)
i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni
glasnik općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 03.veljače 2011.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva u korist Jozi
(Šimuna) Grgić iz Seonice, na ostalom građevnom zemljištu označenom po zemljišnoknjižnom
operatu
kao k.č.br.52/112 površine 299 m2 upisano u zk.ul.42
K.O.Seonica, koja po katastarskom operatu odgovara parceli označenoj kao k.č.571/5 upisana u PL 6 u površini od
299 m2 u K.O.Seonica, kao graditelju garažnog objekta
izgrađenog na gore navedenom zemljištu.
2. Jozo (Šimuna) Grgić, iz Seonice dužan je platiti na
ime naknade za ostalo građevno zemljište iz točke 1. ovog
rješenja iznos od1.435,00 KM (Slovima:tisućučetiristotin
etridesetpet KM) na žiro račun broj:1549995000070790
kod INTESA SANPAOLO banke – Poslovnica Tomislavgrad u korist Proračuna Općine Tomislavgrad, u roku
od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tomislavgradu i Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
općine Tomislavgrad po pravomoćnosti ovog rješenja i
provođenju prijavnog lista izvršit će upis prava vlasništva
i posjeda u korist Joze (Šimuna) Grgić iz Seonice u dijelu
sa 1/1.
Broj: 05/2-31-5-1031/10
Tomislavgrad, 3. veljače 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj: 2/99, 2/00
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i 6/05), članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), i
članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće
Tomislavgrad na sjednici održanoj 3.veljače 2011.godine,
donosi

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-249/11
Tomislavgrad, 3. veljače 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

RJEŠENJE
***
1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva u korist TOMISLAVA (Stipe) BARIŠIĆ iz Galečića, na ostalom građevnom zemljištu označenom po zemljišnoknjižnom operatu
kao k.č.br.1244/5 površine 35 m2 upisano u zk.ul.____
K.O.Šujica, koja po katastarskom operatu odgovara parceli označenoj kao k.č.2204/2 upisana u PL 65 u površini
od 35 m2 u K.O.Galečić, kao graditelju stambenog objekta izgrađenog na gore navedenom zemljištu.
2. Tomislav (Stipe) Barišić, iz Galečića dužan je platiti na ime naknade za ostalo građevno zemljište iz točke
1.ovog rješenja iznos od 210,00 KM (Slovima: dvjesto
deset KM) na žiro račun broj:1549995000070790 kod
INTESA SANPAOLO banke – Poslovnica Tomislavgrad
u korist Proračuna Općine Tomislavgrad, u roku od 15
dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tomislavgradu i Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
općine Tomislavgrad po pravomoćnosti ovog rješenja i
provođenju prijavnog lista izvršit će upis prava vlasništva
i posjeda u korist Tomislava (Stipe) Barišić iz Galečića u
dijelu sa 1/1.
Broj:05/2-31-5-214/10
Tomislavgrad, 3. veljače 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/99, 2/00
i 6/05), članka 103. i 110. Poslovnika Općinskog vijeća
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj:5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici
održanoj 3.veljače 2011. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se povećanje cijena mjesečnih karata prijevoza učenika sa prostora općine Tomislavgrad u iznosu
od 10%.
II
Sredstva za povećanje mjesečnih karata prijevoza učenika sa prostora općine Tomislavgrad osigurat će se u Proračunu općine za 2011.godine.
III

Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim vladinim
i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(”Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj
34/03), članka 84. stavak 6. Zakona o osnovnom školstvu
(“Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 12/04
i 12/08), članka 61. Statuta općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, broj 2/98), Općinsko
vijeće općine Tomislavgrad, na sjednici održanoj 9.ožujka
2011.godine., d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju članova
školskog odbora Osnovne škole
Ivana Mažuranića u Tomislavgrad
I
Za članove Školskog odbora Osnovne škole Ivana Mažuranića u Tomislavgradu, imenuju se:
Jurica Lončar – iz reda učitelja i stručnih suradnika i
Manda Zrno – iz reda roditelja.
II
Mandat članova Školskog odbora iz točke I ovog Rješenja traje do isteka vremena na koje je Školski odbor
imenovan.
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 01-02-464/11
Tomislavgrad, 9. ožujka 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(Službeni glasnik općine Tomislavgrad br. 2/99, 2/00,
6/05), Općinsko Vijeće Tomislavgrad na sjednici 9.ožujka
2011. godine d o n i j e l o j e
PROGRAM
poticanja razvoja poljoprivrede
na području Općine Tomislavgrad
za 2011. godinu
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I. UVOD
Ovim Programom utvrđuju se korisnici, uvjeti, mjerila
i način ostvarivanja financijskih sredstava Proračuna Općine Tomislavgrad za 2011. god. kojima se potiče razvoj
poljoprivrede na području Općine Tomislavgrad
Svrha i cilj ovog Programa je poticanje razvoja i unapređenje poljoprivredne proizvodnje, podizanje kvalitete
u proizvodnji, povećanje konkurentnosti i restrukturiranje
proizvodnje u skladu sa potrebama tržišta. Ovim Programom propisuju se kriteriji, uvjeti, način i postupak ostvarivanja poticaja, visina sredstava poticaja, te potrebna
dokumentacija za dobivanje poticaja kao i nadzor nad
korištenjem sredstava.Sredstva poticaja koristit će se za
isplatu jednog dijela troškova i naknada, te subvencija veII. PLANIRANA SREDSTVA

zanih za poljoprivrednu proizvodnju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima , koja su upisana u jedinstveni
registar obiteljskih gospodarstava i registar klijenata na
području Općine Tomislavgrad a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti, kao i za podmirenje troškova navedenim obiteljskim gospodarstvima koje
temeljem ugovora sudjeluju u realizaciji pojedinih aktivnosti iz Programa, te za druge namjene utvrđene ovim Programom.Pravo na potporu poljoprivredna gospodarstva
ostvaruju na vlastiti zahtjev, odnosno temeljem ugovora
koje Općina Tomislavgrad zaključi sa određenim sudionicima u provođenju Programa, a isto traje do iskorištenja
sredstava osiguranih u Proračunu Općine Tomislavgrad.
Prava na poticaje i subvencije iz ovog Programa ostvaruju se kroz provedbu određenih aktivnosti i projekata.

Za provođenje ovog Programa planiraju se sredstva u visini 140.000 ,00 KM po svakoj mjeri i aktivnosti:
Red.br.

NAZIV MJERE / AKTIVNOSTI

PLANIRANI IZNOS
SREDSTAVA (KM)

1.

Sufinanciranje umjetnog osjemenjavanja i sufinanciranje
liječenja domaćih životinja

100.000,00

2.

Sufinanciranje podizanja višegodišnjih nasada

17.000,00

3.

Sufinanciranje analize poljoprivrednog zemljišta

3.000,00

4.

Subvencije kamata na kredite obiteljskim poljop. gospodarstvima

15.000,00

5.

Organiziranje predavanja i seminara

2.000,00

6.

Organiziranje i/li sudjelovanje na manifestacijama

2.000,00

7.

Financiranje neškodljivog uklanjanja lešina (troškovi bagera)

1.000,00

UKUPNO

140.000,00

III. MODELI SUFINANCIRANJA
1. Sufinanciranje umjetnog osjemenjavanja i liječenja
domaćih životinja provodit će se po odluci općinskog Vijeća br. 01-14-5/05 od 22. 3. 2005 god.
2. Financiranje nabavke sadnice šljive i jabuke.
Općina Tomislavgrad je Programom poticanja razvoja
poljoprivrede u djelu koji se odnosi na subvencioniranje
nabave voćnih sadnica predvidjelo poticajna sredstva.
U pitanju je pilot projekt kojim će općina Tomislavgrad
subvencionirati nabavu sadnica u 100% iznosu, sukladno
odobrenim sredstvima za tu namjenu.
Korisnik ove subvencije potpisuje Ugovor s općinom
Tomislavgrad, temeljem kojega će biti definirani odnosi
općine i korisnika subvencije.
3. Sufinanciranje analize poljoprivrednog zemljišta
Načelnik Općine Tomislavgrad će sklopiti ugovor sa
Federalnim agromediteranskim zavodom u Mostaru o ispitivanju dostavljenih uzoraka zemljišta.
Sufinancirat će se analize zemljišta u iznosu 50% od
pune cijene analize po uzorku, za maksimalno 3 uzorka
po poljoprivrednom gospodarstvu.
Korisnik subvencije mora podnijeti zahtjev za sufinanciranje analize poljoprivrednog zemljišta.
Sredstva će se isplaćivati spomenutom zavodu teme-

ljem ispostavljenih faktura i popisa poljoprivrednih gospodarstava kojima je izvršena analiza zemljišta.
4. Subvencije kamata na kredite odobrene kod poslovnih banaka za poljoprivrednu i drugu proizvodnju po odluci općinskog Vijeća općine Tomislavgrad br. 01-14-4/05
od 22.03.2010.god.
5. Organiziranje predavanja i seminara.
Troškove organiziranja predavanja i seminara snosi
općina Tomislavgrad ako je organizator predavanja općina ili drugi subjekt u suradnji sa općinom Tomislavgrad,
koji imaju svrhu širenja informacija, novih tehnologija,
poticanja proizvodnje, suradnje i dr. korisnih onformacija
za poljoprivredne proizvođače, a i ostale aktivnosti koje
su od značaja za unapređenje kvalitete života na ovom
području.
6. Organiziranje ili sudjelovanje na manifestacijama
Subvenciju koriste sudionici manifestacija – registrirana obiteljska gospodarstva, udruge i svi subjekti koji
promoviraju svoju proizvodnju, a na taj način i seosko
područje općine Tomislavgrad, te organizatori manifestacija značajnih ra razvoj seoskog područja, uz uvjet da uz
zahtjev prilože:
• dokaz o učešću na sajmu sa troškovima vezanim
za sajam
• dokaz o upisu registar obiteljskih gospodarstava

TOMISLAVGRAD, 2011.

Stranica 10

(za P.G.)
• za druge subjekte rješenje o registraciji
7. Financiranje neškodljivog uklanjanja lešina (troškovi bagera)
Neškodljivo uklanjanje lešina životinjskog porijekla
obavlja se na stočnom groblju na lokalitetu Baljci. Spomenutu uslugu izvršit će fizička ili pravna osoba koja u
potrebnom momentu bude na raspolaganju za obavljanje
spomenute djelatnosti.
IV. IZVORI FINANCIRANJA
Izvor financiranja za mjere i aktivnosti ovog Programa
je proračun Općine Tomislavgrad za 2011 godinu u iznosu od 140.000,00 KM.

Na temelju članka 5. i 49. Zakona o organizaciji tijela uprave u F BiH (“Službene novine F BiH” br. 35/05),
članka 15. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Narodne novine HBŽ” br. 4/98), članka 31. stavak 1. točka 1. Uredbe
o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH,
br.75/04, 38/06 i 52/09), i članka 61. Statuta općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik općine Tomislavgrad” br.
2/99, 2/00 i 6/05),Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2011. godine, na prijedlog
Općinskog načelnika, d o n o s i
ODLUKU
o usvajanju izvješća o procijenjenoj šteti od
posljedica prirodne nepogode koja je pogodila
općinu Tomislavgrad u prosincu 2010.godine

V. OSTALE ODREDBE
Članak 1.
Zahtjevi za isplatu subvencija i poticaja za poljoprivrednu proizvodnju podnose se na propisanim obrascima
Službi za gospodarstvo inspekciju i zajedničke poslove
Općine Tomislavgrad.
Poticajna sredstva isplaćuju se poljoprivrednim gospodarstvima po nalogu općinskog Načelnika na račun korisnika, nakon što se utvrdi da podnositelj zahtjeva udovoljava propisanim kriterijima. Najviši ukupni iznos poticajnih sredstava kojeg korisnik poticaja može ostvariti
po svim osnovama Programa je 2.0000,00 KM. Pravo na
poticajna sredstva mogu ostvariti samo korisnici upisani
u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Pravo na poticaje ostvaruju samo oni korisnici koji
podmiruju sve obveze prema Općini Tomislavgrad, te
uredno otplaćuju kredite čiju kamatu subvencionira Općina Tomislavgrad.
Korisnici subvencija iz Programa poticanja razvoja
poljoprivrede dužni su dobivena sredstva koristiti strogo
namjenski. Nadzor nad korištenjem sredstava obavlja povjerenstvo za nadzor i kontrole koje je imenovalo Općinsko vijeće Općine Tomislavgrad.
U koliko se utvrdi da korisnik dobivena sredstva koristi
nenamjenski biti će dužan ista vratiti na žiro-račun Općine Tomislavgrad zajedno sa obračunatom zakonskom
zateznom kamatom. Zadužuje se služba za gospodarstvo
inspekciju i zajedničke poslove da vodi evidenciju o korisnicima poticaja, vrstama poticaja i visini isplaćenih
sredstava.O provođenju Programa poticanja razvoja poljoprivrede, služba za gospodarstvo inspekciju i zajedničke poslove podnijet će Načelniku Općine godišnje izvješće najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovom Odlukom usvaja se konačno izvješće o procijenjenoj šteti koja je nastala u prosincu 2010.godine kada je
za naselja Lug, Kuk, Sarajlije, Letka, Vedašić, Oplećani,
Srđani, Rašćani, Mandino selo i Lipa proglašeno stanje
prirodne nepogode.
Članak 2.
Zadužuje se općinski načelnik da sukladno odredbama
Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od
prirodnih i drugih nesreća podnese Vladi HBŽ-a zahtjev
za traženje pomoći za saniranje nastalih šteta.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti
će objavljena u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-468/11.
Tomislavgrad, 9. ožujka 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61.Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj
2/99,2/00,6/05), a u svezi s člankom 38. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine HBŽ», broj 14/98),
Općinsko vijeće općine Tomislavgrad, na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2011.god. d o n i j e l o je

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

ODLUKU
o usvajanju Plana parcelacije za lokaciju Potkolje

Broj:01-02-555/11.
Tomislavgrad, 9. ožujka 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

Članak 1.

***

Usvaja se Plan parcelacije za izgradnju stambenih,
stambeno poslovnih i proizvodnih objekata na zemljištu
označenom kao k. č. broj 528/75 u K. O. Tomislavgrad,
što prema starom kat. operatu odgovara k. č. broj 530/64
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u K.O. Tomislavgrad, k. č. broj 528/76 u K. O. Tomislavgrad, što prema starom kat. operatu odgovara k. č. broj
530/65 u K.O. Tomislavgrad, k.č. broj 528/77 u K.O.
Tomislavgrad, što prema starom kat. operatu odgovara
530/66 u K.O. Tomislavgrad, k. č. broj 528/111 u K. O.
Tomislavgrad, što prema starom kat. operatu odgovara k.
č. broj 530/91, k .č. broj 528/59 u K. O. Tomislavgrad, što
prema starom kat. operatu odgovara k. č. broj 530/65 u K.
O. Tomislavgrad, k .č. broj 528/65 u K. O. Tomislavgrad,
što prema starom kat. operatu odgovara k. č. broj 530/53
u K. O. Tomislavgrad, k. č. broj 528/63 u K O. Tomislavgrad, što prema starom kat. operatu odgovara k. č. broj
530/53 u K. O. Tomislavgrad, k. č. broj 528/62 u K O.
Tomislavgrad , što prema starom kat. operatu odgovara k
.č. broj 530/52 u K. O. Tomislavgrad, k. č. broj 528/110
u K.O. Tomislavgrad, što prema starom kat. operatu odgovara k.č. broj 530/68 u K .O. Tomislavgrad, k. č. broj
528/78 u K. O. Tomislavgrad, što prema starom kat. operatu odgovara k. č. broj 530/67 u K. O. Tomislavgrad, k.č.
broj 528/80 u K.O. Tomislavgrad, što prema starom kat.
operatu odgovara k .č. broj 530/69 u K. O. Tomislavgrad,
k. č. broj 528/81 u K. O. Tomislavgrad, što prema starom
kat. operatu odgovara k. č. broj 530/70.
Ukupna površina zemljišta obuhvaćena ovim Planom
parcelacije je 41.856,00 m2.
Članak 2.
Grafički dio Plana sastavni je dio ove odluke.
Članak 3.
Uvjeti gradnje za objekte navedene u članku 1 su slijedeći:
• maksimalna pokrivenost parcele 30% ,
• maksimalna izgrađenost ne može preći površinu
parcele
• maksimalna katnost objekata: podrum, prizemlje,
dva kata i potkrovlje,
• građevne linije za objekte: od Obilaznice 20,00m,
a od lokalnih cesta 5,00 m,
• za vozila obvezno osigurati parking na parceli,
• maksimalna širina pristupnih putova objektima je
6,00 m, sa odgovarajućim lepezama
Članak 4.
Naknada za zemljište dodijeljeno za izgradnju proizvodnih objekata na prostoru obuhvaćenom Planom parcelacije «Podkolje» iznosit će 1,00 KM po m2 sukladno
uvjetima iz Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište, broj: 01-02-580/10 od 29.03.2010.
god.Naknada za zemljište dodijeljeno za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata utvrđivat će se sukladno Odluci o građevnom zemljištu ,broj:01-02-19/04
od 26. 7.2004. god.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit

će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-512/11
Tomislavgrad, 9. ožujka 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

***
I - PRAVNI TEMLJ
Pravni temelj ove Odluke sadržan je u članku 31.
Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od
prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije
BiH,br.75/04, 38/06 i 52/09).
U stavku 1.točka 1.navedeno je sljedeće:
“Izvješće o procijenjenim štetama razmatraju i usvajaju sljedeća tijela:
1) izvješće općinskog povjerenstva prvo razmatra
općinski načelnik koji može, prema potrebi, zatražiti da
općinsko povjerenstvo izvrši provjeru pojedinih procjena
šteta, a nakon toga, općinski načelnik to izvješće sa svojim mišljenjem dostavlja općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje”.
II - RAZLOZI DONOŠENJA
Općinski načelnik podnosi Vladi HBŽ-a zahtjev za
dodjelu jednokratne pomoći za otklanjanje nastalih posljedica, a uz zahtjev treba priložiti i akt nadležnog tijela
općine o usvajanju izvješća o procjeni štete.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.politolog

***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene
novine F BiH», br.49/06), članka 61.Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:2/99, 2/00 i 6/05) i članka 58. a u svezi s člankom
59.Poslovnika općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni
glasnik općine Tomislavgrad» br.3/03), Općinsko vijeće
Tomislavgrad na sjednici održanoj 9. ožujka 2011. godine
donijelo je
POGRAM RADA
Općinskog vijeća Tomislavgrad
za 2011. godinu
Sukladno pravima i obvezama utvrđenim u Statutu općine Općinsko vijeće Tomislavgrad utvrđuje svoj Program
rada koji sadrži odgovarajuće zadaće, nositelje priprema
tih zadaća kao i rokove u okviru kojih će Općinsko vijeće
razmatrati pitanja iz Programa rada.
Program rada općinskog vijeća Tomislavgrad svrstan
je u dva dijela: normativni dio i tematsko – analitički dio,
kako slijedi:
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NORMATIVNI DIO

ROK: svibanj

1. Odluka o usvajanju završnog računa proračuna,
općine Tomislavgrad za 2010.godinu.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za proračun i financije.
ROK: ožujak
2. Odluka o uvjetima, načinima i visini naknade za postavljanje ili popravak podzemnih instalacija na javnim
površinama.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo, prostorno
uređenje istambeno-komunalne poslove.
ROK: ožujak
3. Odluka o jednokratnim pomoćima
PREDLAGATELJ: općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu i
društvene djelatnosti
ROK: ožujak
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
građevinskom zemljištu
PREDLAGATELJ: općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za imovinsko-pravne
poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina
ROK: ožujak
5. Nacrt Statuta općine Tomislavgrad.
PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za statutarna
pitanja, Poslovnik i propise
OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo i Stručna služba OV
ROK: travanj

10. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad. Poslovnik za statutarna pitanja, Poslovnik i
propise
PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za statutarna
pitanja, Poslovnik i propise
OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo i Stručna služba OV
ROK: svibanj
11. Odluka o visini troškova premještanja nepropisno
parkiranih vozila na području općine Tomislavgrad
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo, prostorno
uređenje i stambeno-komunalne poslove.
ROK:svibanj
12. Rješenje o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja JU Centar za odgoj i obrazovanje mladeži s poteškoćama u razvoju «Nova Nada».
PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za izbor i
imenovanja
OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo i Stručna služba OV.
ROK: lipanj
U mjesecu srpnju, i to 8. srpnja 2011.godine je
svečana sjednica OV.
13. Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija
studentima sa područja općine Tomislavgrad.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za društvene djelatnosti i
opću upravu.
ROK: lipanj

6. Nacrt Poslovnika Općinskog vijeća.
PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za statutarna
pitanja, Poslovnik i propise
OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo i Stručna služba OV
ROK: travanj

14. Odluka o vodovodu i kanalizaciji PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo, prostorno
uređenje i stambeno-komunalne poslove.
ROK: listopad

7. Rješenje o davanju suglasnosti na imenovanje
članova upravnog vijeća JU Ljekarna Tomislavgrad,
PREDLAGATELJ: općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo za izbor kandidata u
regulirana tijela općine Tomislavgrad
ROK: travanj

15. Nacrt Proračuna općine Tomislavgrad za 2012.godinu.
PREDLAGATELJ: općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun.
ROK: studeni

8. Rješenje o davanju suglasnosti na imenovanje članova upravnog vijeća JU Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju «Nova
Nada».
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo za izbor kandidata u
regulirana tijela općine Tomislavgrad
ROK: travanj
9. Prijedlog Statuta općine Tomislavgrad.
PREEDLAGATELJ: Povjerenstvo za statutarna
pitanja, Poslovnik i propise
OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo i Stručna služba OV.

16.Odluka o izmjenama i dopunama proračuna općine
Tomislavgrad za 2011.godinu.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun.
ROK: studeni
17. Proračun općine Tomislavgrad za 2012. god.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik,
OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun.
ROK: prosinac
18. Odluka o izvršenju Proračuna, općine Tomislavgrad za 2012.god.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik,

Stranica 13

TOMISLAVGRAD, 2011.

Godišnja sjednica OV
OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun
ROK: prosinac
TEMATSKO –ANALITIČKI DIO
1. Izvješće o radu OV za 2010.godinu
PREDLAGATELJ: Predsjednik OV
OBRAĐIVAČ: Stručna služba OV.
ROK: ožujak
2. Izvješće o radu stalnih radnih tijela OV za 2010.
PREDLAGATELJ: Predsjednik OV i
predsjednici radnih tijela
OBRAĐIVAČ: Stručna služba OV
ROK: ožujak
3. Izvješće o radu općinskog načelnika za 2010.god.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Općinski načelnik i izvršne službe
ROK: ožujak
4. Izvješće o radu Policijske uprave Tomislavgrad za
2010.godine
IZVJESTITELJ: Policijska uprava Tomislavgrad
ROK:ožujak
5. Informacija o aktivnostima na izradi županijskog
prostornog plana .
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo,prostorno
uređenje i stambeno-komunalne poslove .
ROK: ožujak
6. Izvješće o radu Javnih poduzeća kojima je utemeljitelj općina Tomislavgrad za 2010.godinu.
Javno komunalno poduzeće Tomislavgrad.
Javno poduzeće Veterinarska stanica Tomislavgrad.
Javno poduzeće Radio Tomislavgrad
Javno poduzeće za zbrinjavanje i upravljanje otpadom
«Pakline»
ROK: ožujak-travanj
IZVJESTITELJ: Skupština svakog javnog poduzeća
ponaosob.
7. Izvješće o radu javnih ustanova kojima je utemeljitelj općina Tomislavgrad za 2010.godinu.
JU Kulturno -informativni centar Tomislavgrad,
JU Gradska športska dvorana Tomislavgrad,
JU Starački dom Tomislavgrad,
JU Centar za socijalnu skrb Tomislavgrad,
ROK: travanj
JU Dječiji vrtić Tomislavgrad,
ROK: svibanjJU Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju «Nova Nada» Tomislavgrad,
ROK: lipanj
JU Ljekarna Tomislavgrad.
IZVJESTITELJ: Upravno vijeće svake javne ustanove
ponaosob.
8. Mapa razvoja općine Tomislavgrad,
PREDLAGATELJ:Općinski načelnik,

OBRAĐIVAČ: Općinski načelnik i općinske izvršne
službe.
ROK:travanj
9. Informacija o stanju u Osnovnoj školi Ivana
Mažuranića u Tomislavgradu,
PREDLAGATELJ:Općinski načelnik,
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti.
ROK:travanj
10. Informacija o odnosu Zavoda za zdravstveno osiguranje Livno i Vlade HBŽ-e prema Domu zdravlja
PREDLAGATELJ: Predsjednik OV.
OBRAĐIVAČ: Stručna služba OV. i Služba za opću
upravu i društvene djelatnosti.
ROK: travanj
11. Rasprava o institutu komunalne naknade na području općine Tomislavgrad
PREDLAGATELJ: Predsjednik OV.
OBRAĐIVAČ: Stručna služba OV i predsjednik OV.
ROK: travanj
12. Izvješće o radu Vatrogasnog društva Tomislavgrad
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za proračun i financije.
ROK: svibanj
13. Izvješće o radu Društva za očuvanje , zaštitu i
proširenje groblja «Karaula» Tomislavgrad.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno -komunalne poslove.
ROK: svibanj
14. Izvješće o radu Općinskog Javnog pravobranitelja.
PREDLAGATELJ: Općinski javni pravobranitelj.
OBRAĐIVAČ: Općinski javni pravobranitelj.
ROK: svibanj
15. Pokretanje manifestacije Dani matice hrvatske:
• izdavanja publikacije,
• amaterska športska natjecanja gradskih četvrti
(ekipni športovi),
• amaterska športska natjecanja gradskih četvrti u
atletici, stolnom tenisu i šahu,
ROK: svibanj
• tomislavgradske klapske večeri.
ROK:lipanj
PREDLAGATELJ: Predsjednik OV
OBRAĐIVAČ: Predsjednik i Stručna služba OV.
16. Izmjene i dopune Pravilnika o utvrđivanju kriterija za
dodjelu stipendija studentima sa područja općine
PREDLAGATELJ: općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za opću i društvenu djelatnost
ROK: lipanj
17. Informacija o procesu privatizacije poduzeća i
stvarnom stanju privatiziranih poduzeća
PREDLAGATELJ :Općinski načelnik
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OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, inspekcijske i
zajedničke poslove.
ROK: lipanj
18. Informacija o aktivnostima na izradi strategije razvitka općine Tomislavgrad (prikaz po oblastima: gospodarstvo, poljoprivreda, turizam...)
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Nadležne službe
ROK: lipanj
19. Informacija o odnosu prema kulturno-povijesnoj
baštini (arheološka istraživanja na lokalitetu rimskog
foruma i konzervacija otkrivenih spomenika) i zaštiti
ambijentalne arhitekture.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Predsjednik OV, KIC i Stručna služba OV.
ROK: lipanj
20. Rasprava o problemu devastacije objekata komunalne infrastrukture i uzurpaciji zemljišta u okviru uže
gradske jezgre
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove i Služba za geodetske
poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina
ROK: srpanj
21. Izvješće humanitarnih Udruga, kulturno-umjetničkih društava, športskih klubova i Udruga proisteklih iz
Domovinskog rata o korištenju proračunskih sredstava.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun
ROK: srpanj
22. Izvješće o izvršenju Proračuna za vrijeme od
1. siječnja – 30. lipnja 2011.godine.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun.
ROK: srpanj
23. Informacija o stanju školskih objekata u pogledu
ispunjavanja higijenskih, sigurnosnih, obrazovnih i
drugih uvjeta.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik i Predsjednik OV
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti i ravnatelji osnovnih škola.
ROK: srpanj
24. Informacija o potraživanjima općine Tomislavgrad
temeljem dodjele građevnog zemljišta , najma privremenih objekata i uzurpiranog građevnog zemljišta na
području općine Tomislavgrad
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za geodetske-imovinsko pravne
poslove i katastar nekretnina i Služba za proračun i
financije
ROK: kolovoz
25. Informacija o radu i analiza rada
općinske inspekcije
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
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OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, inspekciju i
zajedničke poslove
ROK: kolovoz
26. Rasprava i donošenje Odluke o izgradnji termoelektrane «Kongora»
PREDLAGATELJ: Predsjednik OV.
OBRAĐIVAČ: Stručna služba OV i predsjednik OV.
ROK: kolovoz
27. Informacija o realizaciji programa rada OV za
2011. godinu
PREDLAGATELJ: Kolegij OV
OBRAĐIVAČ: Tajnik OV
ROK: Tromjesečno
28. Informacija o nekretninama u vlasništvu općine ,te
stanju i korištenju istih
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Imovinsko-pravna služba
ROK: rujan
29. Informacija o provođenju Odluka i zaključaka OV
PREDLAGATELJ. Predsjednik OV.
OBRAĐIVAČ: Stručna služba OV.
ROK: rujan
30. Informacija o stanju kapitalnog dijela Proračuna
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo za praćenje i realizaciju
kapitalnih investicija, Služba za planiranje razvitka i
investicije i Služba za proračun i financije
ROK: rujan
31. Izvješće o izvršenju proračuna općine Tomislavgrad za vrijeme od 01.siječnja –30.rujna 2011.godine.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun
ROK: listopad
32. Program rada OV za 2011.godinu
PREDLAGATELJ: Kolegij OV
ROK: prosinac
OBRAĐIVAČ: Tajnik i predsjednik OV
Godišnja sjednica OV
Zadaće utvrđene ovim Programom u pogledu ostvarenja su obvezujuće u odnosu na ovlaštenog predlagatelja,
međutim istovremeno su i okvirne jer ovlašteni predlagatelji se ovim programom ne ograničavaju .Naime, od njih
se očekuje podnošenje i drugih prijedloga tijekom 2011.
godine , kako iz normativne oblasti , tako i iz analitičko- tematske , a koji će se sukladno proceduri propisanoj
Poslovnikom Općinskog vijeća uvrštavati u dnevni red
sjednica.
Prilikom izrade i utvrđivanja prijedloga i dostavljanja
istih Općinskom vijeću. ovlašteni predlagatelji trebaju se
pridržavati rokova utvrđenih u ovom programu rada.
Sukladno članku 60. Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad («Sl.glasnik općine Tomislavgrad» broj:5/04)
Općinsko vijeće tromjesečno će razmatrati ostvarivanje
programa rada i poduzimati odgovarajuće mjere za nje-
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govo izvršenje .
Program rada Općinskog vijeća Tomislavgrad nakon
donošenja objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad i staviti na uvid javnosti temeljem članka 61.
stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad.

vlasništvo općine, u sastavu:
Mijo Zrinušić, dipl. ing. polj., predsjednik
Ivan Radoš, dipl. ing. građ., član
Lenimir Tadić, ing. geod., član.

Broj: 01-02- 467 /11.
Tomislavgrad, 9. ožujka 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

Naknadu za rad Povjerenstva utvrditi će općinski načelnik posebnim Zaključkom.

***

III

Na temelju članka 84. stavak 6. Zakona o osnovnom
školstvu (“Narodne novine Hercegbosanske županije,
broj 12/04 i 12/08), članka 61. Statuta općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, broj 2/98),
Općinsko vijeće općine Tomislavgrad, na sjednici održanoj dana 9. ožujka 2011 . godine, d o n o s i

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”.

II

Broj: 01-02-465 /11
Tomislavgrad, 9. ožujka 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

RJEŠENJE
o razrješenju članova
Školskog odbora Osnove škole
Ivana Mažuranića u Tomislavgradu
I

***
Obrazloženje
Pravni temelj

Razrješavaju se dužnosti članova Školskog odboru
Osnovne škole Ivana Mažuranića u Tomislavgradu:

Ovlast općinskog vijeća za donošenje rješenja sadržan
je u članku 61. Statuta Općine Tomislavgrad.

Drago Matić – iz reda učitelja i stručnih suradnika, na
osobni zahtjev,
Marija Lučić – iz reda roditelja, na osobni zahtjev.

Člankom 2. stavak 2. Odluke o prometu nekretnina
koje su u postupku izvlaštenja Buškog blata postale vlasništvo općine, broj 01-02-3-6/01 od 27.03.2001. godine
i broj: 01-02-1763/10 od 29.10.2010. godine, propisano
je da će cijenu nekretnina koje su predmet ove Odluke
utvrditi Povjerenstvo koje imenuje općinsko vijeće.

II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku općine Tomislavgrad”.
Broj: 01-02-463/11
Tomislavgrad, 9. ožujka 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

Razlozi donošenja:
U svrhu rješavanja zahtjeva bivših vlasnika za kupnju
nekretnina koje su u postupku izvlaštenja Buškog blata
postale vlasništvo općine, potrebno je prethodno imenovati Povjerenstvo koje će o utvrditi cijenu nekretnina, po
kojoj će bivši vlasnici moći otkupiti ove nekretnine.

***
Objašnjenje važnijih odredbi:
Temeljem članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”, 2/99, 2/00 i
6/05) i članka 2. stavak 2. Odluke o prometu nekretnina
koje su u postupku izvlaštenja Buškog blata postale vlasništvo općine, broj 01-02-3-6/01 od 27. 3. 2001. godine
i broj: 01-02-1763/10 od 29.10.2010. godine, Općinsko
vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 9.užujka
2011. godine d o n o s i

U točki I imenuju se članovi Povjerenstva. Članovi Povjerenstva su imenovani iz reda djelatnika općine i čine ga
diplomirani inženjer poljoprivrede, diplomirani inženjer
građevinarstva i inženjer geodezije.
U točki II određuje se način određivanja naknade za
rad članova Povjerenstva.
U točki III određuje se stupanje na snagu rješenja i
objava u Službenom glasniku Općine Tomislavgrad.

RJEŠENJE
TAJNIK TIJELA DRŽAVNE SLUŽBE
I
Imenuje se povjerenstvo za utvrđivanje cijene nekretnina koje su u postupku izvlaštenja Buškog blata postale

Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, broj: 2/09, 2/00
i 6/05) i Zaključka Općinskog vijeća Tomislavgrad, broj:
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01-02-567/09 od 02.04.2009. godine, Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj 9.ožujka 2011. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
I
Daje se suglasnost na odredbe Ugovora o međusobnoj
suradnji, broj: 02-05-375/11 od 24.02.2011. godine, između općine Tomislavgrad i gospodarskog društva VE
IVOVIK d.o.o. Livno za korištenje prostora za izgradnju
i korištenje vjetroparka, u cilju proizvodnje električne
energije.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku općine Tomislavgrad”
Broj: 01-02-466/11
Tomislavgrad, 9. ožujka 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 29. travnja 2011.godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE VLADIMIRU ( Andrije ) GALIĆ iz Kongore ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br. 811/594 površine 525 m2 upisana u zk.ul.br.54 u
K.O. Kongora, što po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br.2536/2 površine 525 m2 upisana u PL 160 u
K.O. Kongora u svrhu izgradnje nadstrešnice za smještaj
konja.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 1.920,00
KM (Slovima: tisućudevestodvadeset KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građe-

nja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za građenje,
odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja
za građenje ne izvede pretežit dio radova na građevini.
Broj: 05/2-31-5-74/10
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj: 5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 29. travnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE VLADIMIRU ( Andrije ) GALIĆ iz Kongore ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br. 811/594 površine 400 m2 upisana u zk.ul.br.54 u
K.O. Kongora, što po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br.2536/2 površine 400 m2 upisana u PL 160 u
K.O. Kongora u svrhu izgradnje nadstrešnice za smještaj
konja.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 1.920,00
KM (Slovima: tisućudevestodvadeset KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-74/10
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
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članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 29. travnja 2011 .godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE IVI (Žarka) ŠOLA iz Prisoja,
ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br. 1293/286
površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.173 u K.O. Prisoje, što
po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br.1293/286
površine 700 m2 upisana u PL 271 u K.O. Prisoje, u svrhu
izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovane.
3. Imenovana je dužna na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.200,00
KM (Slovima:četiritisućedvijesto KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-1370/10
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 29. travnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE IVANU (Marijana) ĆALUŠIĆ iz Pasiča, ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.180/1570 površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.178 u
K.O. Vinica, što po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br.1570/9 površine 700 m2 upisana u PL 109 u K.O.
Pasič, u svrhu izgradnje stambenog objekta.

2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 2.520,00
KM (Slovima: dvitisućepestodvadeset KM), na žiro račun broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka
obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-1242/10
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 29. travnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE IVANU (Ante) MAMIĆ iz
Zidina ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.
580/501 površine 628 m2 upisana u zk.ul.br.444 u K.O.
Korita, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.br.580/501 površine 628 m2 upisana u PL 370 u K.O.
Korita u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.521,00 KM
(Slovima: četiritisućepetstodvadesetjedna KM), na žiro
račun broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka
obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građe-
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nja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za građenje,
odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja
za građenje ne izvede pretežit dio radova na građevini.
Broj: 05/2-31-5-744/10
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 29. travnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE JAKOVU I ANĐI IVANDA
iz Zaljuti, ostalo građevno zemljište u dijelu od po 1/2
označeno kao k.č.br.180/1572 površine 900 m2 upisana u
zk.ul.br.178 u K.O. Vinica, što po novom katastarskom
operatu odgovara k.č.br.1600/7 površine 900 m2 upisana
u PL 55 u K.O. Rošnjače, u svrhu izgradnje stambenog
objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani su dužni na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.240,00 KM
(Slovima: tritisućedvjestočetrdeset KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-564/10
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),

članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 29. travnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE JURI (Marijana) ŠOLA iz
Prisoja, ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.
1293/288 površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.173 u K.O.
Prisoje, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.br.1293/288 površine 700 m2 upisana u PL 271 u K.O.
Prisoje, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovane.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodjeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.200,00
KM (Slovima:četiritisućedvijesto KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-1369/10
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 29. travnja 2011 .godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MARIJANU (Jure) ŠOLA iz
Prisoja, ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.
1293/287 površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.173 u K.O.
Prisoje, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.br.1293/287 površine 700 m2 upisana u PL 271 u K.O.
Prisoje, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
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2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.200,00
KM (Slovima:četiritisućedvijesto KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-1368/10
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 29. travnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MARIU (Ivana) MAMIĆ iz
Mijakova Polja, ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br. 580/499 površine 565 m2, upisana u zk.ul.br.444 u
K.O. Korita, što po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br. 580/499 površine 565 m2 upisana u PL 370 u
K.O. Korita u svrhu izgradnje garažnog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.069,00 KM
(Slovima: četiritisućešesdesetdevet KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građe-

nja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za građenje,
odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja
za građenje ne izvede pretežit dio radova na građevini.
Broj: 05/2-31-5-730/10
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 29. travnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MIRKO (Petra) ČULO iz
Bukove Gore, ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br. 1416/23 površine 812 m2, upisana u zk.ul.br.444
u K.O. Korita, što po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br. 1416/23 površine 812 m2 upisana u PL 370 u
K.O. Korita u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 5.846,00 KM
(Slovima: pettisućaosamstočetrdesetšest KM), na žiro račun broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka
obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-1822/09
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj: 2/99,
2/00 i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu
Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj
67/05), članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službe-
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ni list SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o
utvrđivanju iznosa naknade za dodjeljeno gradsko i ostalo
građevno zemljište («Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad
na sjednici održanoj 29. travnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE ANTI I SNJEŽANI MILIĆ iz
Prisoja ostalo građevno zemljište u dijelu od po 1/2 označeno kao k.č.br.1293/285 površine 700 m2 upisana u zk.ul.
br.173 u K.O. Prisoje, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1293/285 površine 700 m2 upisana u PL
271 u K.O. Prisoje, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanih.
3. Imenovani su dužni na ime naknade za dodjeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.200,00
KM (Slovima:četiritisućedvijesto, KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke INTESA SAN PAOLO u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka
obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-25/10
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodjeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj: 5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 29. travnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE TOMISLAVU (Marijana)
ĆALUŠIĆ iz Pasiča, ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.180/1568 površine 800 m2 upisana u zk.ul.
br.178 u K.O. Vinica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1570/8 površine 800 m2 upisana u PL 109
u K.O. Pasič, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 2.880,00 KM
(Slovima: dvitisućeosamstoosmdeset KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj:05/2-31-5-1088/10
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj: 5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 29. travnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE “VRAN-DUKIĆ” d.o.o. Cebara iz Tomislavgrada ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br. 1/34 površine 1080 m2 upisana u zk.ul.br.59
u K.O. Omerovići, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.112/2 površine 1080 m2 upisana u PL 77 u
K.O. Omerovići u svrhu izgradnje gospodarskog objekta
(skladište privrednog eksploziva)..
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 6.480,00 KM
(Slovima: šesttisućačetristoosamdeset KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građe-
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nja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za građenje,
odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja
za građenje ne izvede pretežit dio radova na građevini.
Broj: 05/2-31-5-768/10
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
PREDMET: Izvješće o radu Općinskog vijeća
za 2010. godinu
U sadašnjem sazivu Općinskog vijeća općine Tomislavgrad, u 2010. godini Općinsko vijeće održalo je 11
(jedanaest) radnih i jednu svečanu sjednicu Općinskog
vijeća.
Prva sjednica Općinskog vijeća održana je 17. veljače
2010.godine i na istoj su razmatrani i usvojeni slijedeći
pravni akti:
Programa rada OV za 2010. godinu, broj: 01-02394/10,
Odluka o raspisivanju Referenduma radi prethodnog
izjašnjavanja stanovnika za izmjenu naziva naseljenog
mjesta Raško Polje u Roško Polje i utvrđivanje naziva naseljenog mjesta Bobara, broj: 01-02-392/10,
Odluka o izmeni Odluke o utemeljenju kulturno-informativnog centa u Tomislavgradu, broj:01-02-396/10,
Odluka o izmjeni Odluke o utemeljenju javnog poduzeća za zbrinjavanje i upravljanje otpadom, broj:01-02390/10,
Odluka o usvajanju plana parcelacije za prostor između Ul.Mijata Tomića i Ul.Malog Marijana, broj:01-02393/10,
Odluka o izmjeni statusa nekretnine K.O.Kolo «Elektroprivreda» HZ HB d.d. Mostar, Poslovnica Tomislavgrad, broj:01-02-395/10,
Izvješće o provedenim izborima za članove vijeća mjesnih zajednica: Letka, Omolje, Borčani, Bobara, Jug Tomislavgrad i Sjever Tomislavgrad, broj: 01-02-410/10,
Rješenje o utvrđivanju prestanka i brisanja u katastarskim knjigama prava posjeda sa sadašnjeg nositelja toga
prava D.S.Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» iz Tomislavgrada te upisa istog prava, bez naknade, na općinu Tomislavgrad,
Zaključak o odbijanju koncesije HBŽ za dobivanje
prethodne suglasnosti za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine Boksita na istražnom prostoru i eksploatacijskom polju «Stepen Mesihovina, broj:01-02-381/10,
Zaključak o podržavanju pristupa za utemeljenje Zavoda za hranu i veterinarstvo HBŽ.
Druga sjednica Općinskog vijeća održana je 11. ožujka 2010.godine i ista je bila tematske naravi sa isključivo
jednom točkom dnevnoga reda:
Posljedice Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata («Službene novine Federacija BiH», br. 57/09) na Proračun općine Tomislavgrad. Na navedenoj sjednici usvojen je:
- Zaključak o neprihvatljivoj raspodjeli naknade za ko-
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rištenje hidroakumulacijskog objekta Buško Jezero, dostavljeno od strane HEP- PROIZVODNJA d.o.o. Zagreb,
PROIZVODNO PODRUČJE HE JUG SPLIT u odnosu
41,295% općina Livno i 58,705% općina Tomislavgrad,
broj: 01-02-471/10.
Treća sjednica Općinskog vijeća održana je 29. ožujka
2010. godine i na istoj su razmatrani i u usvojeni slijedeći
pravni akti:
Proračun općine Tomislavgrad za 2010.godinu, broj:
01-02-565/10,
Odluka o izvršenju Proračuna općine Tomislavgrad za
2010.godinu, broj: 01-02-564/10,
Odluka o utemeljenju JU «Gradska ljekarna» Tomislavgrad, broj:01-02-559/10,
Odluka o usvajanju Izvješća o procijenjenoj šteti od
posljedica prirodne nepogode koja je pogodila općinu Tomislavgrad u siječnju 2010.godine, brpoj:01-02-560/10,
Odluka o usvajanju Plana parcelacije za prostor između ulica M.Tomića, bana Kulina i Bokovca, broj:01-02610/10,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju
Plana parcelacije za gospodarsku zonu Vučilov Brig-Kovači u Tomislavgradu, broj:01-02-562/10,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište,
broj:01-02-580/10,
Odluka o izmjeni statusa nekretnine u K.O. Mandino
Selo,broj:01-02-563/10,
Zaključak o podržavanju inicijative mjesnih zajednica
Brišnik, Mrkodol i Kovači-Omerovići za izdvajanje područne škole u Donjem Brišniku od središnje osnovne
škole fra Mije Čuića u Bukovici, broj:01-02-626/10,
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje i
provođenja natječaja za izbor članova Upravnog vijeća
Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad, broj:01-02561/10,
Rješenje o prijenosu prava raspolaganja s Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica»Tomislavgrad, na općinu Tomislavgrad, broj:01-02-566/10,
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Ruže
Perković, Stipanove iz Prisoja, na ostalom građevnom zemljištu u K.O.Prisoje u površini od 270 m2.
Rješenja o dodjeli ostalog građevnog zemljišta (32 rješenja) u svrhu izgradnje stambenih, stambeno-poslovnih i
gospodarskih objekata:
1.Draženu Šimiću Božinom iz R.Polja
700 m2 u K.O.R Polje,
2.Jozi Jurčeviću Stipinom iz Vinice
500 m2 u K.O.Vinica,
3.Ivanu Kovaču Marijanovom iz Vinice
700 m2 u K.O.Vinica,
4.Vinku Jurčeviću Flipovom iz Rošnjača
300 m2 u K.O.Vinica,
5.Jozi Šapini Perinom iz R.Polja
700 m2 u K.O.R.Polje,
6.Stipi Krajinoviću Jozinom iz Crvenica
700 m2 u K.O.Kolo,
7.Nedjeljku Škoji Jurinom iz Bukove Gore
700 m2 u K.O.Korita,
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8.Zvonku Šoli Josipovom iz Prisoja
750 m2 u K.O.Prisoje,
9.Nikoli Sičenici Franinom iz T.Grada
700 m2 u K.O.Kolo,
10.Mariji Duvnjak Tominoj iz T.Grada
700 m2 u K.O.Kolo,
11. Franki Bagarić Ilijinoj iz Bukovice
700 m2 u K.O.Kolo,
12.Mati Sučiću Damjanovom iz Korita
700 m2 u K.O.Korita,
13.Jozi Vidoviću Stipinom iz Kola
692 m2 u K.O.Kolo,
14.Mariju Ivančiću Perinom iz Prisoja
620 m2 u K.O.Kolo,
15.Stipanu Jurčeviću Jakovljevom iz Vinice
310 m2 u K.O.Vinica,
16.Stipi Čirki Božinom iz Rašeljaka
400 m2 u K.O.Korita,
17.Borici Perica Perinoj iz Prisoja
700 m2 u K.O.Prisoje,
18.Mariji Serdarušić iz R.Polja
700 m2 u K.O.R.Polje,
19.Marinku Serdarušiću Ivanovom iz R.Polja
700 m2 u K.O.R.Polje,
20.Peri i Jaki Ivančić Marijanovim iz Prisoja
343 m2 u K.O.Prisoje,
21.Mladenu Lučiću Dominikovom iz T.Grada
700 m2 u K.O.Kolo,
22.Jakovu Ljubičiću Tomislavovom iz Prisoja
700 m2 u K.O.Prisoje,
23.Cviti Ljubičić Matinoj iz Prisoja
600 m2 u K.O.Prisoje,
24.Mirku Krišti Ivanovom iz Prisoja
400 m2 u K.O.Prisoje,
25.Mati Škoji Ivanovom iz Bukove Gore
700 m2 u K.O.Korita,
26.Bošku Ivančiću Perinom iz Prisoja
620 m2 u K.O.Prisoje,
27.Ivici Reniću Petrovom iz Kazaginca
750 m2 u K.O.Korita,
28.Anti i Milici Škoji Filipovim iz Bukove Gore
560 m2 u K.O.Korita,
29.Peri Čuli Markovom iz Bukove Gore
700 m2 u K.O.Prisoje,
30.Ani Šapini Tadijinoj iz R.Polja
1.000 m2 u K.O.R.Polje,
31.Dragi Kovaču Ivanovom iz Rošnjača
300 m2 u K.O.Vinica,
32.BTG d.o.o.Tomislavgrad iz Kola
240 m2 u K.O.T.Grad,
Četvrta sjednica Općinskog vijeća održana je 12. svibnja 2010.godine i na istoj su razmatrani i usvojeni slijedeći pravni akti:
Odluka o visini naknade članovima Općinskog izbornog povjerenstva Tomislavgrad za 2010.godinu, broj:0102-783/10,
Odluka o usvajanju Završnog računa Proračuna općine
Tomislavgrad za 2009.godinu, broj:01-02-784/10,
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javna priznanja
općine Tomislavgrad, broj: 01-02-781/10,
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Rješenje o prethodnoj suglasnosti Ministarstvu HBŽ Livno za dodjelu koncesije GD «Podić»
d.o.o.Tomislavgrad, broj:01-02-782/10,
Rješenja o dodjeli ostalog građevinskog zemljišta (28
rješenja) u svrhu izgradnje: stambenih, stambeno-poslovnih i gospodarskih objekata:
1. Hrvoju Krišto Dragutinovom iz Prisoja
650 m2 u K.O.Prisoje,
2. Martini Antelj Krišto Dragutinovoj iz Tomislavgrada
600 m2 u K.O.Prisoje,
3. Perici Perkoviću Antinom iz Mijakovog Polja
800 m2 u K.O.Vinica,
4. Katarini Krišto Križanovoj iz Prisoja
750 m2 u K.O.Prisoje,
5. Ivanu Krišto Križanovom iz Prisoja
1.000 m2 u K.O.Prisoje,
6. Mladenu Šariću Stipinom iz Bukove Gore
1.800 m2 u K.O.Korita,
7. Dragi Šariću Stipanovom iz Tomislavgrada
750 m2 u K.O.Prisoje,
8. Dani Sučiću Antinom iz Tomislavgrada
1.000 m2 u K.O.Prisoje,
9. Andriji Radošu Jurinom iz Letke
300 m2 u K.O.Letka,
10. Ivanu Paviću Jakovljevom iz Rašeljaka
1.000 m2 u K.O.Korita,
11. Nediljku Paviću Stipinom iz Rašeljaka
500 m2 u K.O.Korita,
12. Nikoli Kovaču Zvonimirovom iz Vinice
430 m2 u K.O.Vinica,
13 .Križanu Kotarcu Ilijinom iz Grabovice
1.000 m2 u K.O.Grabovica,
14. Tomislavu Ivandi Petrovom iz Zaljuti
480 m2 u K.O. Vinica,
15. Mirku Ivandi Petrovom iz Zaljuti
290 m2 u K.O.Vinica,
16. Frani Ivančiću Stipinom iz Grabovice
257 m2 u K.O.Grabovica,
17. Josipu Baćku Stipanovom iz Letke
320 m2 u K.O.Sarajlija,
18. Anti Čirki Filipovom iz Rašeljaka
192 m2 u K.O.Korita,
19. Frani Ćalušiću Jozinom iz Pasiči
1.000 m2 u K.O.Korita,
20. Petru Ćuriću Žarkovom iz Korita
224 m2 u K.O.Korita,
21. Anti Klišaninu Mladenovom iz Šujice
300 m2 u K.O.Šujici,
22. Ili Berošu Stipanovom iz Letke
700 m2 u K.O.Letka,
23. Tadiji Mamiću Ivanovom iz Mijakova Polja
700 m2 u K.O.Vinica,
24. Mirku Mamiću Filipovom iz Mijakova Polja
700 m2 u K.O.Vinica,
25. Ivanu Mamiću Filipovom iz Mijakova Polja
700 m2 u K O. Vinica,
26. Tomislavu Mamiću Radoslavovom iz Mijakova Polja
700 m2 u K.O.Vinica,
27. Ivanu Ćuriću Lukinom iz Prisoje
750 m2 u K.O.Prisoje,
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28. Ivanu Paviću Jakovljevom iz Prisoja
104 m2 u K.O.Korita.
- Zaključak o podržavanju inicijative MZ Šujica za izdvajanje područne škole u Šujici od Središnje OŠ «Ivana
Mažuranića» Tomislavgrad, broj:01-02-87610.
Peta sjednica Općinskog vijeća održana 25. svibnja
2010. i na istoj su razmatrani i usvojeni slijedeći pravni
akti:
Odluka o davanju suglasnosti za izdavanje garancije Federalnom Ministarstvu financija za otplatu kredita
Svjetske banke za JPZUO Pakline d.o.o Tomislavgrad,
broj:01-02-873/10,
Odluka o usvajanju Plana parcelacije u zoni urbanog
širenja-stambeno komercijalno, na području zv. «Rovine»
u K.O.Grabovica,broj:01-02-869/10,
Odluka o izmjeni statusa nekretnine u K.O.Vinica,
broj:01-02-870/10,
Izvješće o radu stalnih Radnih tijela Općinskog vijeća
Tomislavgrad, broj:01-02-874,
Izvješće o radu Općinskog vijeća Tomislavgrad za
2009.godinu, broj:01-02-875/10,
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Radnih tijela Općinskog vijeća Tomislavgrad, broj:01-02-884/10,
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Centra za socijalnu
skrb Tomislavgrad za 2009.godinu, broj:01-02-878/10,
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu JKP d.o.o. Tomislavgrad za 2009.godinu, broj:01-02-882/10,
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu JU Staračkog
doma Tomislavgrad za 2009.godinu, broj:01-02-879/710,
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Tomislavgrad za 2009.godinu,broj:01-02-881/10,
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu OV Tomislavgrad
za 2009.godinu, broj: 01-02-885/10,
Rješenje o davanju suglasnosti uz Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JP «Veterinarska stanica» d.o.o.
Tomislavgrad, broj:01-02-871/10,
Rješenje o davanju suglasnosti uz Odluku o izmjeni
i dopuni Statuta JKP d.o.o. Tomislavgrad, broj:01-002872/10,
Rješenja o dodjeli ostalog građevinskog zemljišta u
K.O. Kovači- industrijska zona Vučilov Brig, u svrhu izgradnje i to:
1. JP «ELEKTROPRIVREDA HZ-HB» d.d.Mostar,
5.582 m2 u K.O.Kovači,
2. Anti Zrinušiću, Ivanovom iz Bukovice,
3.150 m2 u K.O.Kovači,
3. T-ECONOMIC d.o.o.Tomislavgrad,
3.150 m2 u K.O.Kovači.
- Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva Stipi Krajinoviću, Mirkovom iz Tomislavgrada, na gradskom građevnom zemljištu u površini od 270 m2.
Šesta sjednica Općinskog vijeća održana 30. lipnja
2010.godine i na istoj su razmatrani i usvojeni slijedeći
pravni akti:
Odluka o provođenju javne rasprave o izmjenama i
dopunama Odluke o uvjetima i lokacijama za izgradnju
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farmi vjetroelektrana, broj:01-02-1050/10,
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju ulica
u mjestu Tomislavgrad, broj:01-02-1153/10,
Odluka o prodaji zgrade Starog suda, zgrade starog
hotela sa pripadajućim zemljištem u Tomislavgradu,
broj:01-02-1065/10,
Rješenje o nepotpunom izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje 10 KV DV «Zidine KRNJIN», broj:01-021058/10,
Rješenje o prijenosu prava raspolaganja sa općine Tomislavgrad na MZ Dobrići, broj:05/2-31-4-1369/09,
Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora
osnovne škole «Stjepana Radića» Prisoje, broj:01-021066/10,
Rješenje o imenovanju članova upravnog vijeća JU
KIC-a Tomislavgrad, broj: 01-02-1067/10,
Rješenje o imenovanju članova upravnog vijeća JU
Gradske športske dvorane Tomislavgrad, broj:01-021107/10,
Rješenje o imenovanju članova upravnog vijeća JU
Starački dom Tomislavgrad, broj:01-02-1069/10,
Rješenje o davanju suglasnosti na statutarnu Odluku
o izmjenama i dopunama Statuta JP Radio Tomislavgrad
d.o.o. Tomislavgrad, broj:01-02-1070/10,
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu JP «Radio» Tomislavgrad za 2009.godinu, broj:01-02-1075/10,
Zaključak o razmatranju prijedloga sudske nagodbe
radi sporazumnog rješenja spora između općine Tomislavgrad i poduzeća «Šipad Komerc» Sarajevo, broj: 01-021132/10,
Zaključak o zaduženju referenta za socijalnu skrb u
Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, broj:01-021296/10.
Svečana sjednica Općinskog vijeća održana je 8. srpnja 2010. godine i na istoj su razmatrani i usvojeni slijedeći pravni akti:
Za dan općine 8. srpnja 2010. godine održana je Svečana sjednica Općinskog vijeća i na istoj su usvojene Odluke o dodjeli javnog priznanja, Medaljona općine Tomislavgrad, kako slijedi:
Ženskom košarkaškom klubu «Tomislav» iz Tomislavgrada, broj:01-02-1102/10,
Profesoru, don Iliji Drmiću, župniku Vinice, općina
Tomislavgrad, broj: 01-02-1101/10,
Primariusu, doktoru Andriji Gudelju, pokojnog Vinka
iz Tomislavgrada, broj : 01-02-1103/10 i
Akademiku, Dževadu Karahasanu, rođenom 1953.
godine u Blažuju, općina Tomislavgrad, broj:01-021104/10.
Sedma sjednica Općinskog vijeća održana je 28. srpnja 2010.godine i na istoj su razmatrani i usvojeni slijedeći pravni akti :
Izvršenje proračuna općine Tomislavgrad do 30.lipnja
2010. godine, broj: 01-02-1261/10,
Rješenje o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju
pristupnog puta za VE Mesihovina na relacijama PrivalaGornji Brišnik-VE Mesihovina i Ogradine- Gornji Briš-
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nik-VE Mesihovina ,
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva i prava posjeda, te upisa istih prava, na općinu Tomislavgrad i poduzeće «Ćagić» d.o.o Tomislavgrad,
Rješenje o dodjeli ostalog građevinskog zemljišta
«Delminium» d.d. Tomislavgrad, Zidine u svrhu izgradnje turističko-rekreacijskih objekata sa pratećim sadržajima, (dva prijedloga rješenja),
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu JU Gradske športske dvorane Tomislavgrad za 2009.godinu, broj:01-021260/10,
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu JP Veterinarske
stanice d.o.o. Tomislavgrad za 2009.godinu, broj:01-021259/10,
Rješenje o imenovanju članova upravnog vijeća JU
Dječji vrtić Tomislavgrad , broj: 01-02-1262/10,
Osma sjednica Općinskog vijeća održana je 14. rujna
2010. godine i na istoj su razmatrani i usvojeni slijedeći
pravni akti:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i
lokacijama za izgradnju farmi vjetroelektrana, broj:0102-1510/10,
Odluka o izmjeni statusa nekretnine u općoj uporabi
zemljišta u K.O.Šujici, broj: 01-02-1579/10,
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Općinskog javnog
pravobraniteljstva Tomislavgrad za 2009.godine,
Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju, broj:01-02-1508/10,
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na ostalom
građevinskom zemljištu u korist Ale Tire iz Mokronoga u
K.O.Mokronogama,broj:05/2-31-5-73/10,
Rješenje o prijenosu prava vlasništva i posjeda sa zanatsko-stolarske radnje na općinu Tomislavgrad, broj:05/231-5-720/10,
Zaključak o prihvaćanju inicijative MZ Grabovica za
izgradnju pješačke staze uz jezero, broj:01-02-1509/10.
Deveta sjednica Općinskog vijeća održana 29. listopada 2010. godine i na istoj su razmatrani slijedeći pravni
akti:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prometu
nekretnina koje su u postupku izvlaštenja Buškog blata postale vlasništvo općine Tomislavgrad, broj:01-021763/10,
Odluka o izmjeni statusa nekretnine u K.O.Seonica,
broj:01-02-1751/10,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju mjesnih zajednica na području općine Tomislavgrad,
broj:01-02-1754/10,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, broj:01-02-1753/10,
Rješenje o preuzimanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta i ustupanju na korištenje općini Tomislavgrad, radi proširenja ulice kralja Tvrtka, broj:01-021762/10,
Rješenje o razrješenju članova školskog odbora osnovne Glazbene škole Tomislavgrad u Tomislavgradu,broj:0102-1756/10,
Rješenje o imenovanju članova školskog odbora
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osnovne Glazbene škole Tomislavgrad u Tomislavgradu,
broj:01-02-1755/10,
Rješenje o davanju ovlaštenja za izjašnjenje na ponude
za prodaju gradskog građevnog zemljišta i drugih nekretnina u postupka ostvarenja prava prvokupa, broj: 01-021752/10.
Deseta sjednica Općinskog vijeća održana 29. studenoga 2010. godine i na istoj su doneseni i usvojeni slijedeći akti:
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Tomislavgrad,broj:01-02-1896/10,
Odluka o provođenju javne rasprave o usvajanju Plana
parcelacije za lokaciju omeđenu Ul. kralja Zvonimira, kanalom Tabašnica i Ul.Bara, broj:01-02-1898/10,
Odluka o provođenju javne rasprave o nacrtu Odluke
o utvrđivanju lokacije za izgradnju prečistača otpadnih
voda u Tomislavgradu,broj:01-02-1897/10,
Zaključak broj:01-02-1994/10, dostavljen Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ u svezi
rasprave o prijedlogu Odluke o pristupanju provođenja
postupka dodjele koncesije za lovišta na području općine
Tomislavgrad,
Zaključak broj: 01-02-1993/10 o zaduženju Službe za
opću upravu i društvene djelatnosti za pravno reguliranje
instituta stipendiranja «Učenika generacije» kao i proširenja sustava stipendiranja studenata na studente prve
godine.
Jedanaesta sjednica Općinskog vijeća održana 21.
prosinca 2010.godine i na istoj su doneseni i usvojeni
slijedeći akti:
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna općine Tomislavgrad za 2010.godinu, broj:01-02-2045/10,
Proračun općine Tomislavgrad za 2011.godinu,broj:0102-2047/10,
Odluka o izvršenju Proračuna općine Tomislavgrad za
2011.godinu, broj:01-02-2048/10,
Odluka o uključivanju u pripreme za proslavu 1100.
obljetnice krunidbe prvog hrvatskog kralja Tomislava na
Duvanjskom polju, broj:01-02-31/11,
Rješenje o davanju suglasnosti na imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Tomislavgrad, broj:01-02-2046/10.
Broj: 01-02-786/11.
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
PREDMET: Izvješće o radu stalnih radnih tijela
Općinskog vijeća za 2010. godinu
U 2010.godini održano je sedam sjednica Povjerenstva
za proračun, financije i ekonomska pitanja.
Prva sjednica Povjerenstva održana je 12. veljače
2010. godine na čijem je dnevnom redu bio nacrt Proračuna općine Tomislavgrad za 2010.godinu.
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U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je zaključilo kako nema potrebe ulaziti u daljnje analize predloženog dokumenta, jer će se na sjednici Općinskog vijeća voditi sigurno šira rasprava o Nacrtu proračuna.
Druga sjednica Povjerenstva održana je 24. ožujka
2010. godine na čijem je dnevnom redu razmatran:
Prijedlog Proračuna općine Tomislavgrad za 2010.
godinu i Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine
Tomislavgrad za 2010.godinu.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je predložilo Općinskom vijeću zaključke koji su sastavni dio
zapisnika sa održane sjednice.
Treća sjednica Povjerenstva održana je 10. svibnja
2010. godine i na istoj je razmatrano:
Prijedlog Odluke o usvajanju Završnog računa Proračuna općine Tomislavgrad za 2009.godinu,
Prijedlog Odluke o visini naknade članovima Općinskog izbornog povjerenstva Tomislavgrad za 2010.godine,
Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Tomislavgrad
za 2009.godinu,
Izvješće o radu Staračkog doma Tomislavgrad za 2009.
godinu,
Izvješće o radu Dječjeg vrtića Tomislavgrad za 2009.
godinu,
Izvješće o radu Kulturno- informativnog centra Tomislavgrad za 2009.godinu.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je predložilo Općinskom vijeću zaključke koji su sastavni dio
zapisnika sa održane sjednice.
Četvrta sjednica Povjerenstva održana je 25. lipnja
2010.godine i na istoj je razmatrano, Izvješće o radu JP
«Radio –Tomislavgrad» d.o.o. Tomislavgrad za 2009. godinu.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je predložilo Općinskom vijeću zaključke koji su sastavni dio
zapisnika sa održane sjednice.
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2010. godine na čijem je dnevnom redu razmatrano:
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna
općine Tomislavgrad za 2010.godinu i
Prijedlog Proračuna općine Tomislavgrad za 2011.godinu.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je predložilo zaključke koji su sastavi dio zapisnika sa održane
sjednice Povjerenstva.
U 2010. godinu Povjerenstvo za izbor i imenovanje
održalo je tri sjednice.
Prva sjednica Povjerenstva održana je 10.svibnja
2010. godine na čijem je dnevnom redu razmatrano:
Prijedlog Odluke o visini naknade članovima Općinskog izbornog povjerenstva Tomislavgrad za 2010.godinu,
Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva
za javna priznanja općine Tomislavgrad i popuna stalnih
radnih tijela.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je Općinskom vijeću predložilo zaključke koji su sastavni dio
zapisnika sa održane sjednice.
Druga sjednica Povjerenstva održana je 28. lipnja
2010. godine na čijem je dnevnom redu razmatrana popuna stalnih radnih tijela.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu je podnijela zahtjev
Povjerenstvu za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Tomislavgrad za popunu upražnjenih pozicija u stalnim radnim tijelima, koje su prema usvojenom rasporedu pripale
navedenoj stranci.
Slijedom prednjeg, kao vanjske članove, u Povjerenstvo za pitanja branitelja i stradalnika domovinskog rata,
predložili su Osmu Bukvića, u a Povjerenstvo za društveni nadzor, Halila Hadžića, popuna Radnih tijela Općinskog vijeća.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je Općinskom vijeću predložilo zaključke koji su sastavni dio
zapisnika sa održane sjednice.

Peta sjednica Povjerenstva održana je 26. srpnja 2010.
godine na čijem je dnevnom redu bilo:
Izvršenje proračuna općine Tomislavgrad do 30.lipnja
2010.godine,
Izvješće o radu JU Gradska športska dvorana Tomislavgrad za 2009.godinu i
Izvješće o radu Javnog poduzeća Veterinarska stanice
d.o.o. Tomislavgrad za 2009.godinu.
Povjerenstvo je donijelo zaključke koji su sastavni dio
zapisnika sa održane sjednice.

Treća sjednica Povjerenstva održana je 17. prosinca
2010.godine na kojoj je razmatran prijedlog Rješenja
o davanju suglasnosti na izbor i imenovanje ravnatelja
Dječjeg vrtića Tomislavgrad.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je Općinskom vijeću predložilo zaključke koji su sastavni dio
zapisnika sa održane sjednice.

Šesta sjednica Povjerenstva održana je dana 25. listopada 2010.godine i na istoj je razmatrano,
Izvješće o izvršenju Proračuna općine Tomislavgrad za
vrijeme od 01.siječnja do 30.rujna 2010. godine.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je predložilo Općinskom vijeću zaključke koji su sastavni dio
zapisnika sa održane sjednice Povjerenstva.

Prva sjednica Povjerenstva održana je 15. veljače
2010. godine i na istoj su razmatrani :
Prijedlog Odluke o raspisivanju Referenduma radi
prethodnog izjašnjavanja građana za izmjenu naziva naseljenog mjesta Raško Polje u Roško Polje i utvrđivanje
naziva naseljenog mjesta Bobara na području općine Tomislavgrad,
Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za prostor između Ulice Mijata Tomića i Ulice Malog Marija-

Sedma sjednica Povjerenstva održana je 16. prosinca

U 2010. godini Povjerenstvo za statutarna pitanja Poslovnik i propise održalo je deset sjednica.

TOMISLAVGRAD, 2011.

na,
Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine u K.O.
Kolo,
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju
Kulturno- informativnog centra Tomislavgrad u Tomislavgradu,
Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o utemeljenju Javnog poduzeća za zbrinjavanje i upravljanje otpadom,
Prijedlog rješenja o utvrđivanju prestanka i brisanja u
katastarskim knjigama prava posjeda s D.S Poljoprivrednog dobra Čvrsnica na općinu Tomislavgrad,
Prijedlog rješenja o imenovanju članova skupštine
društva Javnog poduzeća za upravljanje i zbrinjavanje otpadom «PAKLINE» d.o.o.
Informacija o pokrenutoj inicijativi za izgradnju Zavoda za hranu i veterinarstvo HBŽ,
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo zaključke
koji su sastavni dio zapisnika sa održane sjednice.
Druga sjednica Povjerenstva održana je 24.ožujka
2010.godine i na istoj su razmatrani slijedeći akti:
Prijedlog Odluke u utemeljenju Javne ustanove Gradska ljekarna Tomislavgrad,
Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o procijenjenoj
šteti od posljedica prirodne nepogode koja je pogodila općinu Tomislavgrad u siječnju 2010.godine,
Prijedlog Proračuna općine Tomislavgrad za 2010.godinu,
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Tomislavgrad za 2010.godinu,
Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije za prostor između ulice Mijata Tomića, Bana Kulina i Bokovca,
Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnina u općoj
uporabi u K.O.Mandino Selo,
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište,
Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje i provođenje natječaja za izbor članova Upravnog
vijeća Javne ustanove Dječiji vrtić Tomislavgrad,
Prijedlog rješenja o dodjeli ostalog građevnog zemljišta u svrhu izgradnje (32 prijedloga rješenja),
Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva,
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo zaključke
koji su sastavni dio zapisnika sa održane sjednice.
Treća sjednica Povjerenstva održana je 11. svibnja
2010. godine i na istoj su razmatrani slijedeći akti:
Prijedlog Odluke o usvajanju Završnog računa Proračuna općine Tomislavgrad za 2009.godinu,
Prijedlog Odluke o visini naknade članovima Općinskog izbornog povjerenstva Tomislavgrad za 2010.godinu,
Prijedlog rješenja o davanju prethodne suglasnost Op-
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ćinskog vijeća Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije Livno za dodjelu koncesije Gospodarskom
društvu «Podić» d.o.o.Tomislavgrad za eksploataciju
minimalne sirovine šljunka i pijeska na eksploatacijskom
polju «PODKOSE», općina Tomislavgrad,
Prijedlog rješenja o dodjeli ostalog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje, (ukupno 29 prijedloga rješenja),
Prijedlog rješenja o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje poslovnog objekta,
Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (dva
prijedloga rješenja),
Prijedlog rješenja o prijenosu prava raspolaganja na
općinu Tomislavgrad .
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo zaključke
koji su sastavni dio zapisnika sa održane sjednice.
Četvrta sjednica Povjerenstva održana je 24. svibnja
2010.godine i na istoj su razmatrani slijedeći akti:
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje
garancije Federalnom ministarstvu financija za otplatu
kredita Svjetske banke (financiranje Projekta izgradnje
regionalne deponije) za JP ZUO Pakline d.o.o. Tomislavgrad,
Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine u K.O.
Vinica,
Prijedlog rješenja o dodjeli ostalog građevinskog zemljišta, u K.O. Kovači- industrijska zona Vučilov Brig,
u svrhu izgradnje proizvodnih i poslovnih gospodarskih
objekata (tri prijedloga rješenja),
Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva ,
Prijedlog Odluke o usvajanju Plana parcelacije u zoni
urbanog širenja stambeno-komercijalnog, na području
zvanom «ROVINE» u KO Grabovica,
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za prometovanje nekretninom u K.O. Tomislavgrad,
Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Javnog poduzeća Veterinarske stanice d.o.o. Tomislavgrad,
Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa , Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo zaključke
koji su sastavni dio zapisnika sa održane sjednice
Peta sjednica Povjerenstva održana je 28 lipnja 2010.
godine i na istoj su razmatrani slijedeći akti:
Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku za ostvarivanje
prava na jednokratnu novčanu pomoć,
Prijedlog Odluke o prodaji zgrade starog suda i zgrade
starog hotela s pripadajućim zemljištem ,
Prijedlog Odluke o sufinanciranju političkih stranaka
koje su zatupljene u Općinskom vijeću Tomislavgrad,
Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i lokacijama za iz-
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gradnju farmi vjetroelektrana,
Prijedlog rješenja o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju 10 kV DV «ZIDINE- KRNJIN»,
Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti na statutarnu
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javnog poduzeća «Radio-Tomislavgrad» d.o.o. Tomislavgrad,
Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova
upravnih vijeća javnih ustanova: Staračkog doma, Kulturno informativnog centra i Športske dvorane u Tomislavgradu,
Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova
školskog odbora: Osnovne škole Stjepana Radića u Prisoju i Osnovne glazbene škole u Tomislavgradu.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa , Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo zaključke
koji su sastavni dio zapisnika sa održane sjednice.
Šesta sjednica Povjerenstva održana je 26. srpnja
2010. godine i na istoj su razmatrani prijedlozi.
Prijedlog rješenja o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju pristupnog puta za VE Mesihovina na relacijama
Privala-Gornji Brišnik-VE Mesihovina i Ogradine- Gornji Brišnik-VE Mesihovina ,
Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva i prava posjeda na općinu Tomislavgrad i poduzeće «Ćagić»
d.o.o Tomislavgrad,
Prijedlog rješenja o dodjeli ostalog građevinskog zemljišta «Delminium» d.d. Tomislavgrad, Zidine u svrhu
turističko-rekreacijskih objekata sa pratećim sadržajem,
Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova
upravnog vijeća Dječji vrtić Tomislavgrad,
Prijedlog Odluke o usvajanju plana parcelacije za vikend naselje «Studena» Crvenice.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi
Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa Ustavom, Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo
zaključke koji su sastavni dio zapisnika sa održane sjednice.
Sedma sjednica Povjerenstva održana je 26. srpnja
2010. godine i na istoj su razmatrani prijedlozi:
Prijedlog rješenja o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju pristupnog puta za VE Mesihovina na relacijama
Privala-Gornji Brišnik-VE Mesihovina i Ogradine- Gornji Brišnik-VE Mesihovina ,
Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva i prava posjeda na općinu Tomislavgrad i poduzeće «Ćagić»
d.o.o Tomislavgrad,
Prijedlog rješenja o dodjeli ostalog građevinskog zemljišta «Delminium» d.d. Tomislavgrad, Zidine u svrhu
turističko-rekreacijskih objekata sa pratećim sadržajem,
Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova
upravnog vijeća Dječji vrtić Tomislavgrad,
Prijedlog Odluke o usvajanju plana parcelacije za vikend naselje «Studena» Crvenice.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa , Zako-
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nom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo zaključke
koji su sastavni dio zapisnika sa održane sjednice.
Osma sjednica Povjerenstva održana je 13. rujna 2010.
godine i na istoj su razmatrani prijedlozi:
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
uvjetima i lokacijama za izgradnju farmi vjetroelektrana,
Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine u
K.O.Galečić,
Prijedlog rješenja o prijenosu prava vlasništva i posjeda sa zanatsko-stolarske radnje na općinu Tomislavgrad,
Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na
ostalom građevinskom zemljištu Ali (Sulejmana) Tiri iz
Mokronoga.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa , Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo zaključke
koji su sastavni dio zapisnika sa održane sjednice.
Deveta sjednica Povjerenstva održana je 26. listopada
2010.godine i na istoj su razmatrani prijedlozi:
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
prometu nekretnina koje su u postupku izvlaštenja Buškog blata postale vlasništvo općine Tomislavgrad,
Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog gradskog građevnog zemljišta i ustupanju na korištenje općini
Tomislavgrad, radi proširenja ulice kralja Tvrtka,
Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine u
K.O.Seonica,
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
utemeljenju mjesnih zajednica na području općine Tomislavgrad,
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom redu,
Prijedlog Rješenja o razrješenju članova školskog odbora osnovne Glazbene škole Tomislavgrad u Tomislavgradu,
Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora osnovne Glazbene škole Tomislavgrad u Tomislavgradu,
Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti
Vladi Hercegbosanske županije za donošenje Odluke o
pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za
istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na prostoru općine Tomislavgrad,
Prijedlog Rješenja o davanju ovlaštenja za izjašnjenje
na ponude za prodaju gradskog građevnog zemljišta i drugih nekretnina u postupku prava prvokupa.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa , Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo zaključke
koji su sastavni dio zapisnika sa održane sjednice.
Deseta sjednica Povjerenstva održana je 24. studenoga 2010. godine i na istoj su razmatrani prijedlozi:
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Tomislavgrad,
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Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave o usvajanju Plana parcelacije, za lokaciju omeđenu Ul.kralja
Zvonimira, kanalom Tabašnica i Ul. Bara.
Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti Vladi HBŽ
na prijedlog Odluke o pristupanju provođenja postupka
dodjele koncesije za lovišta na području HBŽ.
Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti Ministarstvu
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ na prijedlog deklaracije o proglašenju Hercegbosanske županije
područjem ekološke županije,
Prijedlog Odluke o uključivanju u pripreme za proslavu 1100. obljetnice krunidbe prvog hrvatskog Kralja Tomislava na Duvanjskom polju.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa , Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo zaključke
koji su sastavni dio zapisnika sa održane sjednice.
Jedanaesta sjednica Povjerenstva održana je 15. prosinca 2010. godine i na istoj su razmatrani prijedlozi:
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna
općine Tomislavgrad za 2010.godinu,
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Tomislavgrad za 2011.godinu.
Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na izbor i
imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Tomislavgrad,
Prijedlog Odluke o uključivanju u pripreme za proslavu 1100.obljetnice krunidbe prvog hrvatskog kralja Tomislava na Duvanjskom polju.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa , Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo zaključke
koji su sastavni dio zapisnika sa održane sjednice.
U 2010. godine Povjerenstvo za pitanje branitelja i
domovinskog rata održalo je četiri sjednice.
Prva sjednica održana je 28. travnja 2010. godine i na
istoj je razmatrano:
Otvaranje i razmatranje ponuda za odlazak na Bleiburg.
Druga sjednica održana je 5. srpnja 2010. godine sa
slijedećim dnevnim redom:
Razmatranje predmeta Perice (Marka) Šteko i Petra
Šteko za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu broj
09-41-508/10. od 28.05.2010. godine.
Treća sjednica održana je 18. lipnja 2010. godine sa
jednom točkom dnevnoga reda:
Obilježavanje dana Brigade kralja Tomislava.
Predstavnici Udruga proisteklih iz domovinskog rata
i svi članovi povjerenstva aktivno su sudjelovali u svezi
priprema i organizacije dana Brigade te su predložili protokol događanja. Obvezali su se kako će preuzeti organiziranje dana brigade uz upućivanje javnoga poziva preko
postaje Radio Tomislavgrad.
Četvrta sjednica održana je 11. listopada 2010. godine
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i na istoj je raspravljano o slijedećim aktima:
Razmatranje zahtjeva za novčanu pomoć,
Otvaranje ponuda za cvjetne aranžmane za Mrtvi dan.
Povjerenstvo je raspravljalo i o potrebi gradnje središnjeg križa za poginule i umrle branitelje, te kako bi spomenik trebao biti na lokaciji kod autobusnog kolodvora.
O navedenom će uputiti zahtjev Općinskom vijeću Tomislavgrad i općinskom načelniku.
Broj: 01-02-795/11.
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 311. stavak 2, a u skladu s člankom
313. Zakona o gospodarskim društvima («Službene novine F BiH», broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05,
91/07 i 84/08), a u svezi s člankom 51. Zakona o javnim
poduzećima u Federaciji BiH («Službene novine F BiH»,
broj 8/05, 81/08 i 22/09) i članka 37. i 61. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na
sjednici održanoj 29. travnja 2011.godine, d o n o s i
ODLUKU
izmjenama i dopunama Odluke o usuglašavanju
pravnog statusa Javnog poduzeća Radio
Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad
Članak 1.
U Odluci o usuglašavanju pravnog statusa Javnog poduzeća Radio Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad, broj:
01-14-3/06 od 30.01.2006. godine,broj: 01-02-48/06 od
31.05.2006., 01-02-1242/09 od 24.07.2009. godine i 0102-1728/09 od 26.10.2009., članak 6. mijenja se i glasi:
“ Djelatnost Javnog poduzeća je:
59.11 Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa
59.20 Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanje
glazbenih zapisa
60.10 Emitiranje radijskoga programa
60.20 Emitiranje televizijskog programa
61.10 Djelatnost žičane telekomunikacije
61.20 Djelatnost bežične telekomunikacije
61.30 Djelatnost satelitske telekomunikacije
61.90 Ostale telekomunikacijske djelatnosti
63.91 Djelatnost novinskih agencija
74.20 Fotografske djelatnosti
74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n.
85.52 Obrazovanje i poučavanje u području kulture
90.01 Izvođačka djelatnost
90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
90.03 Umjetničko stvaralaštvo
93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti.”
Članak 2.
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-787/11
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00
i 6/05) i članka 14. Zakona o izvlaštenju («Službeni list
Federacije BiH», broj 70/07), na sjednici održanoj dana
29. travnja 2011.godine, d o n o s i
RJEŠENJE
I

***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99,
2/00, i 6/05) , Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici
održanoj 29. travnja 2011. godine d o n o s i
ODLUKU
o utemeljenju Dana Matice Hrvatske
Članak 1.
Utemeljuju se «Dani Matice Hrvatske», kao općinska
kulturno-športska i glazbeno- scenska manifestacija.
Članak 2.
U okviru «Dana Matice Hrvatske» uz športske, kulturno-umjetničke i scenske priredbe održavat će se i posebna glazbena manifestacija «Tomislavgradske klapske
večeri».
Članak 3.
Dani Matice Hrvatske trajat će svake godine od početka svibnja do kraja lipnja.
Članak 4.
Dane Matice Hrvatske i Tomislavgradske klapske večeri organizirat će Matica Hrvatska Tomislavgrad, Klapa
Delminium Tomislavgrad, općinski načelnik i Općinsko
vijeće Tomislavgrad.
Članak 5.
Stalni pokrovitelj Dana Matice Hrvatske i Tomislavgradskih večeri bit će Općinsko vijeće i općinski načelnik.

Utvrđuje se da je od općeg interesa proširenje mjesnog
groblja u Crvenicama i da se u tu svrhu može pristupiti
izvlaštenju slijedećih nekretnina:
K.O.CRVENICE
- dio k.č.671 zv. «Brijeg» or. površine 16 m2 upisana
u zk.ul.214, dio k.č.666 zv.»Brijeg» or. površine 728 m2
upisana u zk.ul.165 i dio k.č.665 zv. «Groblje» površine
191 m2 kao upisana u zk.ul.39 sve u K.O.Crvenice, što
po novom katastarskom operatu odgovara dijelu parcele
označene kao k.č.2174 zv. «Brig» or. 6 kl. površine 935
m2 upisana u PL 25 u K.O.Crvenice, kao posjed Joze (Filipa) Filipović iz Crvenica
- dio k.č.667 zv. «Brijeg» or. površine 69 m2 upisana
u zk.ul.13 u K.O.Crvenice, dio k.č.671 zv. «Brijeg» or.
površine 140 m2 upisana u zk.ul.214 u K.O.Crvenice,
dio k.č.666 zv.»Brijeg» or. površine 607 m2 upisana u
zk.ul.165 u K.O.Crvenice, kojima po katastarskom operatu odgovara dio parcele označene kao k.č.2175 zv. «Brig»
pov. 816 m2 upisana u PL 2 u K.O.Crvenice kao posjed
Bože (Ante) Buljan, iz Crvenica u dijelu 1/1,
- dio k.č.667 zv.»Brijeg» or. površine 860 m2 upisana
u zk.ul.13 u K.O.Crvenice, kojoj po novom katastarskom
operatu odgovara dio parcele označene kao k.č.2176
zv. «Brig» or. 6 kl. površine 860 m2 upisana u PL 56 u
K.O.Crvenice, kao posjed Ruže (ud.Nikole) Gudelj iz Crvenica u dijelu 1/1,
- dio k.č.667 zv. «Brijeg» or. površine 193 m2 upisana
u zk.ul. 13, dio k.č.671 zv.»Brijeg» or. površine 1087 m2
upisana u zk.ul.214 u K.O.Crvenice, kojima po novom
katastarskom operatu odgovara dio parcele označene kao
k.č.2177 zv. «Brig» or. 6 i 7 kl. površine 1280 m2 upisana
u PL 37 u K.O.Crvenice, kao posjed Joze (Marijana) Gudelj iz Crvenice u dijelu od 1/4 i Šimuna (Šimuna) Krajinović iz Crvenica u dijelu od ¾, što sveukupno iznosi
3891 m2 u K.O.Crvenice.
II

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-793/11.
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

Korisnik izvlaštenja gore navedenih nekretnina je Mjesna zajednica Crvenice.
Broj: 05/2-31-3-289 /2011
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***

***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad

Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/09,
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2/00 i 6/05) i članka 108. Poslovnika Općinskog vijeća
Tomislavgrad, («Službeni glasnik općine Tomislavgrad,
broj 5/04) Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj 29. travnja 2011. godine d o n o s i

Izvješće o radu Općinskog vijeća Tomislavgrad za
2010.godinu sastavni je dio ovoga rješenja.

REZOLUCIJU

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

Članak 3.

I
Osuđujemo nametnutu uspostavu neustavne vlasti na
razini Federacije Bosne i Hercegovine, kojom se nakon
Predsjedništva Bosne i Hercegovine i na razini Federacije
Bosne i Hercegovine poništava izborna volja hrvatskog
naroda iskazana na prošlim općim izborima u Bosni i Hercegovini.
II
Ovakvi postupci mogu imati dugoročno nesagledive
negativne posljedice za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.
III

Broj: 01-02-786/11
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, broj: 2/09, 2/00
i 6/05), članka 5. stavak 4. Zakona o koncesijama (“Službene novine F BiH”, broj: 40/02 i 61/06) i točke V Odluke o pripremi i izgradnji CHE Vrilo (“Službene novine
F BiH”, broj: 17/10), Općinsko vijeće Tomislavgrad na
sjednici održanoj 29. travnja 2011. godine, d o n o s i

Izražavamo žaljenje što i naši pojedini sugrađani sudjeluju u tom nečasnom poslu, te ih pozivamo da napuste
nezakonitu vlast.

RJEŠENJE

IV

Daje se prethodna suglasnost Vladi Federacije BiH za
donošenje odluke o pristupanju postupku dodjeli koncesije JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR za
izgradnju CHE Vrilo na prostoru općine Tomislavgrad.

Ova Rezolucija stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

I

II
Broj: 01-02-791/11.
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH» broj: 49/06, članka 61. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 2/99,2/00, 6/05) i članka 103. stavak 1. Poslovnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj:5/04, Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 29. travnja 2011. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu
Općinskog vijeća Tomislavgrad
za 2010. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2010.godinu.
Članak 2.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom glasniku općine Tomislavgrad”.
Broj: 01-02- 789/11
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH» broj: 49/06, članka 61. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 2/99,2/00, 6/05) i članka 103.stavak 1.Poslovnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj:5/04, Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 29. travnja 2011. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu stalnih radnih tijela
Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2010.godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2010. godinu.
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Članak 2.
Izvješće o radu stalnih Općinskog vijeća Tomislavgrad
za 2010.godinu sastavni je dio ovoga rješenja.

RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića
Tomislavgrad za 2010.godinu
Članak 1.

Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

Usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića Tomislavgrad
za 2010.godinu.
Članak 2.

Broj: 01-02-795/11
Tomislavgrad, 29. travnja 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Tomislavgrad za 2010.
godinu sastavni je dio ovoga rješenja.
Članak 3.

***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH» broj: 49/06, članka 61.Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 2/99,2/00, 6/05) i članka 103.stavak 1.Poslovnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj:5/04, Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 29. travnja 2011. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu JU Starački dom
Tomislavgrad za 2010.godinu
Članak 1.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-790/11.
Tomislavgrad, 29. travnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/99,
2/00 i 6/05), članka 103. i 110. Poslovnika Općinskog
vijeća Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj 29. travnja 2011. godine, donosi

Usvaja se Izvješće o radu JU Starački dom Tomislavgrad za 2010.godinu.

ZAKLJUČAK

Članak 2.

I

Izvješće o radu JU Starački dom Tomislavgrad za 2010.
godinu sastavni je dio ovoga rješenja.

Usvaja se prigovor Stipana Pranjića, Lovrinog iz Mrkodola na zaključak o rezultatima natječaja za dodjelu
na korištenje ostalog građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni Vučilov Brig u K.O.Kovači označenog kao
k.č.189/20 u površini od 3.150 m2.

Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

II

Broj: 01-02-788/11
Tomislavgrad, 29. travnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

Zadužuje se Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina za raspisivanje
natječaja za dodjelu na korištenje ostalog građevinskog
zemljišta navedenog u točki I zaključka.

***

III

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH» broj: 49/06, članka 61. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 2/99,2/00, 6/05) i članka 103. stavak 1. Poslovnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj:5/04, Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 29. travnja 2011. godine d o n o s i

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-841/11.
Tomislavgrad, 29. travnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
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Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/99, 2/00
i 6/05), članka 103. i 110. Poslovnika Općinskog vijeća
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici
održanoj 31. svibnja 2011.godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK

i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH», («Službene novine Federacije BiH», broj
67/05), članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list SRBiH», broj 38/78 i 22/91, članka 1. Odluke
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa
naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo zemljište broj:0102-580/10 od 29.03.2010.godine, Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2011.
godine, d o n o s i

I
RJEŠENJE
Općinsko vijeće Tomislavgrad obvezuje se za planiranje i realizaciju sredstava u svrhu postavljanja videonadzora u središnjim osnovnim školama, kao i područnim
sukladno financijskim mogućnostima, radi poboljšanja
kontrole nastavnog procesa i sigurnosti učenika u vrijeme
odmora.
II
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije obvezuje se za obavljanje provedbenih aktivnosti kako bi se Centar za djecu s poteškoćama u razvoju «Nova Nada»Tomislavgrad mogao uvrstiti
u proračun Hercegbosanske županije od 2012.godine, kao
zaseban proračunski korisnik, sukladno Zakonu o osnovnom obrazovanju.
III
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije obvezuje se za žurno dostavljanje
Općinskom vijeću Izvješća o inspekcijskom nadzoru zakonitosti rada školskih odbora i ravnatelja svih osnovnih
škola na području općine Tomislavgrad.
IV
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije obvezuje se za dostavljanje Izvješća o financiranju Zavoda za školstvo u Mostaru, koje
treba sadržavati i podatke o broju prijava za polaganje
stručnih ispita, te o izvršenim nadzorima nad izvođenjem
nastave, kako u osnovnim tako i u srednjim školama, na
području općine Tomislavgrad, za vrijeme unatrag devet
godina.
V
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-967/11.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

1. DODJELJUJE SE “ALFA-PLAST-u” d.o.o. Tomislavgrad, iz Tomislavgrada, ostalo građevno zemljište
označeno kao k.č.br.189/32 površine 4038 m2 upisana u
zk.ul.br.97 u K.O.Kovači, što po novom katastarskom
operatu odgovara k.č.br.250/25 površine 4038 m2 upisana u PL 34 u K.O.Kovači, koja prema Planu parcelacije
odgovara poziciji broj 7, a u svrhu izgradnje proizvodnog
pogona PVC i AL stolarije sa skladištem.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.038,00
KM (Slovima:četiritisućetridesetosam KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod Intesa San Paolo u Tomislavgradu, na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno
zemljište, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti
o donošenju rješenja.
4. Pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi
građenja ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti
rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja ne
podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja
za građenje ne izvede pretežiti dio radova na građevini.
Broj: 05/2-31-5-63/11
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici 17. lipnja 2011. godine, d o n o s i

***
RJEŠENJE
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00

1. DODJELJUJE SE ANICI (Joze) SERDARUŠIĆ
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iz Roškog Polja ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1/1625 površine 1000 m2 upisana u zk.ul.br.139
u K.O.Roško Polje, što po katastarskom operatu odgovara k.č.br.2932/7 površine 1000 m2 upisana u PL 59 u
K.O.Raško Polje, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovane.
3. Imenovana je dužna na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.600,00 KM
(Slovima:tritisućešeststotina KM), na žiro račun Općine
Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa
San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana
primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-200/10
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE ANTI (Joze) IVANČIĆ iz Prisoja ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.1330/214
površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.173 u K.O.Prisoje, što
po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1330/214 površine 700 m2 upisana u PL 271 u K.O.Prisoje, u svrhu
izgradnje stambeno-poslovnog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 5.040,00 KM
(Slovima:pettisućačetrdeset KM), na žiro račun Općine
Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa

San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana
primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-1105/09
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE ANTI (Stipana) IVANDA iz Zaljuti ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.180/1573 površine 618 m2 upisana u zk.ul.br.178
u K.O.Vinica, što po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1600/8 površine 618 m2 upisana u PL 55 u
K.O.Rošnjače, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 2.224,00 KM
(Slovima:dvijetisućedvijestotinedvadesetčetiri KM), na
žiro račun Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790
kod banke Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od
15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-879/10
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
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Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE ECO-SELO GRABOVICA
d.o.o. Tomislavgrad ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.1002/787 površine 4700 m2 upisana u zk.ul.
br.237 u K.O.Grabovica, što po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1002/787 površine 4700 m2 upisana u PL
235 u K.O.Grabovica, u svrhu izgradnje rekreacijskog
centra.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 28.200,00 KM
(Slovima:dvadesetosamtisućadvjesto KM), na žiro račun
Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke
Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od
dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-88/11
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE FIKRETU (Ale) TIRO iz

Mokronoga ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.190/124 površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.34 u
K.O.Mokronoge, što po katastarskom operatu odgovara
k.č.br.1044/16 površine 700 m2 upisana u PL 135 u K.O.
Mokronoge, u svrhu izgradnje proizvodne hale.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 5.040,00 KM
(Slovima:pettisućačetrdeset KM), na žiro račun Općine
Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa
San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana
primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-1664/09
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE IVANU (Marinka) SERDARUŠIĆ iz Roškog Polja ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.1/1624 površine 1000 m2 upisana u zk.ul.
br.139 u K.O.Roško Polje, što po katastarskom operatu
odgovara k.č.br.2932/6 površine 1000 m2 upisana u PL 59
u K.O.Roško Polje, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.600,00 KM
(Slovima:tritisućešeststotina KM), na žiro račun Općine
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Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa
San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana
primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.

Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine, d o n o s i

Broj: 05/2-31-5-1597/09
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***

RJEŠENJE

Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH», («Službene novine Federacije BiH», broj
67/05), članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list SRBiH», broj 38/78 i 22/91), članka 4. Odluke o
usvajanju Plana parcelacije za lokaciju Potkolje broj:0102-512/11 od 09.03.2011. godine, Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE “KLESARSTVU MARIĆ”
d.o.o. Stipanjići-Tomislavgrad, gradsko građevno zemljište označeno kao k.č.br. 530/68 površine 5918 m2 upisana
u zk.ul.br.1090 u K.O.Tomislavgrad, što po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br.528/110 površine 5918
m2 upisana u PL ___ u K.O.Kolo, u svrhu izgradnje proizvodnog objekta za obradu i rezanje kamena.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog gradskog građevnog
zemljišta u korist gore imenovanog.
3.Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
gradsko građevno zemljište uplatiti iznos od 6.509,80,00
KM (Slovima:šesttisućapetstodevet KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod Intesa San Paolo u Tomislavgradu, na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno
zemljište, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti
o donošenju rješenja.
4. Pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi
građenja ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti
rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja ne
podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja
za građenje ne izvede pretežiti dio radova na građevini.
Broj:05/2-31-5-12/11
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

1. DODJELJUJE SE MARIJI I DRAŠKU PAVIĆ
iz Mijakova Polja ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.580/498 površine 708 m2 upisana u zk.ul.
br.444 u K.O.Korita, što po katastarskom operatu odgovara k.č.br.580/498 površine 708 m2 upisana u PL 370 u
K.O.Korita, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanih sa dijelovima od po 1/2.
3. Imenovani su dužni na ime naknade za dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 5.097,00 KM
(Slovima:pettisućadevedesetsedam KM), na žiro račun
Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke
Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od
dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-235/10
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MARKU (Ile) MIOČ iz Šuice ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.160/50
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površine 600 m2 upisana u zk.ul.br.205 u K.O.Šuica, što
po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br.2527/29
površine 600 m2 upisana u PL 131 u K.O.Šuica, u svrhu
izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.600,00 KM
(Slovima:tritisućešeststotina KM), na žiro račun Općine
Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa
San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana
primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-996/10
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MATI (Bože) BUNTIĆ iz Lipe
ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.1727/3 površine 570 m2 upisana u zk.ul.br.54 u K.O.Kongora, što
po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br.2245/3
površine 570 m2 upisana u PL 15 u K.O.Kongora, u svrhu
izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 2.736,00 KM
(Slovima:dvijetisućesedamstotinatridesetšest KM), na
žiro račun Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790
kod banke Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od

15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-1327/07
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MILI (Mate) BABIĆ iz Pasiči
ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.180/1571
površine 990 m2 upisana u zk.ul.br.178 u K.O.Vinica, što
po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1570/10 površine 990 m2 upisana u PL 109 u K.O.Pasič, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovane.
3. Imenovana je dužna na ime naknade za dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.564,00 KM
(Slovima:tritisućepetstotinašezdesetčetiri KM), na žiro
račun Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod
banke Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15
dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj:05/2-31-5-1221/10
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
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Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MIRKU (Kažimira) MARINČIĆ iz Mrkodola ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.19/239 površine 1000 m2 upisana u zk.ul.
br.85 u K.O.Mrkodol, što po katastarskom operatu odgovara k.č.br.15/31 površine 1000 m2 upisana u PL 118
u K.O.Mrkodol, u svrhu izgradnje poslovnog objekta sa
namjenom za ugostiteljstvo i rekreaciju.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.800,00
KM (Slovima:četiritisućeosamstotina KM), na žiro račun
Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke
Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od
dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-563/11
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE PERI (Bože) ČIRKO iz Rašelja-

ka ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.2311/222
površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.444 u K.O.Korita, što
po katastarskom operatu odgovara k.č.br.2311/222 površine 700 m2 upisana u PL 371 u K.O.Korita, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 5.040,00 KM
(Slovima:pettisućačetrdeset KM), na žiro račun Općine
Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa
San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana
primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-1036/10
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE PERI (Joze) IVANČIĆ iz Prisoja ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.1330/213
površine 2000 m2 upisana u zk.ul.br.173 u K.O.Prisoje,
što po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1330/213 površine 2000 m2 upisana u PL 271 u K.O.Prisoje, u svrhu
izgradnje stambeno-poslovnog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 14.400,00 KM
(Slovima:četrnaesttisućačetiristotine KM), na žiro račun
Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke
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Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od
dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-1104/09
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH», («Službene novine Federacije BiH», broj
67/05), članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list SRBiH», broj 38/78 i 22/91, članka 1. Odluke
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa
naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo zemljište broj:0102-580/10 od 29.03.2010.godine, Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE PPT d.o.o. Tomislavgrad iz
Tomislavgrada, ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.190/125 površine 10000 m2 upisana u zk.ul.br.34
u K.O.Mokronoge, što po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1044/17 površine 10000 m2 upisana u PL 135 u
K.O.Mokronoge u svrhu izgradnje proizvodnog objekta
– pogon za proizvodnju peleta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od
10.000,00 KM (Slovima:desettisuća KM), na žiro račun broj:1549995000070790 kod INTESA SANPAOLO
BANKE – na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno
zemljište, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti
o donošenju rješenja.
4. Pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi
građenja ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti
rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja ne
podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja
za građenje ne izvede pretežiti dio radova na građevini.
Broj: 05/2-31-5-581/11
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
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Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH», («Službene novine Federacije BiH», broj
67/05), članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list SRBiH», broj 38/78 i 22/91, članka 1. Odluke
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa
naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo zemljište broj:0102-580/10 od 29.03.2010.godine, Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE «STRIDON-PROMET» d.o.o.
Mostar iz Mostara, ostalo građevno zemljište označeno
kao k.č.br.1107/144 površine 5000 m2 upisana u zk.ul.
br.205 u K.O.Šuica, što po katastarskom operatu odgovara k.č.br.2678/4 površine 1900 m2 upisana u PL 131 u
K.O.Šuica i k.č.1273/4 površine 3100 m2 upisana u PL 67
u K.O.Galečić u svrhu izgradnje proizvodnog objekta –
pogona za proizvodnju sira.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od
5.000,00 KM (Slovima:petttisuća KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod INTESA SANPAOLO
BANKE – na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno
zemljište, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti
o donošenju rješenja.
4. Pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi
građenja ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti
rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja ne
podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja
za građenje ne izvede pretežiti dio radova na građevini.
Broj:05/2-31-5-496/11
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH», («Službene novine Federacije BiH», broj
67/05), članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list SRBiH», broj 38/78 i 22/91, članka 1. Odluke
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa
naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo zemljište broj:0102-580/10 od 29.03.2010.godine, Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
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1. DODJELJUJE SE SZR “KAMEN-GALIR-u”
Tomislavgrad, iz Tomislavgrada, ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.189/19 površine 3150 m2 upisana
u zk.ul.br.185 u K.O.Kovači, što po novom katastarskom
operatu odgovara k.č.br.250/10 površine 3150 m2 upisana u PL 32 u K.O.Kovači, koja prema Planu parcelacije
odgovara poziciji broj 8, i k.č. 189/20 površine 3150 m2
upisana u z.k. ul. 185 u K.O. Kovači što po novom katastarskom operatu odgovara k.č. 250/11 površine 3150 m2,
upisana u PL 32 u K.O. Kovači koja prema Planu parcelacije odgovara poziciji br. 9., ukupna površina obe pozicije
iznosi 6300 m2, u svrhu izgradnje proizvodnog objekta,
prerada i obrada kamena.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 6.300,00
KM (Slovima: šesttisućatristo KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod Intesa San Paolo u Tomislavgradu, na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno
zemljište, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti
o donošenju rješenja.
4. Pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi
građenja ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti
rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja ne
podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja
za građenje ne izvede pretežiti dio radova na građevini.
Broj: 05/2-31-5-1698/09
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 17.lipnja 2011.godine, d o n o s i

i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 7.200,00 KM (
Slovima:sedamtisućadvijestotine KM), na žiro račun Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke
Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od
dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-704/10
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o osnovama lokalne samouprave («Službene novine F BiH», broj 49/06) i članka
61.Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj:2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeća Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o usvajanju Završnog računa Proračuna
općine Tomislavgrad za 2010.godinu
Članak 1.
Usvaja se Završni račun Proračuna općine Tomislavgrad za 2010.godinu, sa:
• ukupnim prihodima od .................... 13.329.766 KM,
• ukupnim rashodima od .................... 11.701.973 KM,
• višak prihoda od .............................. 1.627.793 KM.
Članak 2.
Višak prihoda u iznosu od 1.627.793 KM prenosi se u
Proračun općine Tomislavgrad za 2011.godinu i koristit
će se za pokriće dijela obveza iz prošle godine i tekuće
financiranje.

RJEŠENJE

Članak 3.

1. DODJELJUJE SE ZDRAVKU (Dragana) VASKOVIĆ iz Šuice ostalo građevno zemljište označeno
kao k.č.br.1429/41 površine 1000 m2 upisana u zk.ul.
br.205 u K.O.Šuica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.9/10 površine 1000 m2 upisana u PL 133
u K.O.Šuica, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u («Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1027/11.
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
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Na temelju članka 37. Statuta Općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj 2/99,
2/00, 6/05), članka 5. stavak 2. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list SRBiH», broj 37/78, 29/90 i 22/91),
preuzetog Uredbom o preuzimanju i primjeni Zakona o
prometu nekretnina («Službene novine Federacije BiH»,
broj 5/95), Odluke o zaključivanju Ugovora o prijenosu
prava raspolaganja nekretnina sa HE «Orlovac» Sinj na
Općinu Tomislavgrad broj:01-023-108/88 od 06.07.1988.
godine i članka 3. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu nekretnina koje su u postupku izvlaštenja
Buškog Blata postale vlasništvo Općine Tomislavgrad
broj:01-023-1763/2010 od 29.10.2010.godine, Općinsko
vijeće Općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011.godine, d o n o s i

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/09,
2/00 i 6/05) i članka 8. Zakona o koncesijama («Narodne novine HBŽ», broj:14/03 i 8/08), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine,
donosi
RJEŠENJE
I
Daje se prethodna suglasnost Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije Livno za donošenje Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije
gospodarskom društvu «L.U.N.A» d.o.o. Tomislavgrad
za izgradnju vjetroelektrane «VJETROPARKA L.U.NA»
NA LOKALITETU «Jelovača», općina Tomislavgrad.

RJEŠENJE
II
1. PRENOSI SE pravo vlasništva i pravo posjeda u
zemljišnim i katastarskim knjigama sa sadašnjeg nositelja
tog prava Općine Tomislavgrad, te upis prava vlasništva
i posjeda uz naknadu na zemljišnim parcelama kako slijedi:
- k.č.585/3 zv. «Brijeg» u prirodi kuća površine 40
m2 i dvorište 100 m2 upisana u PL 250 u K.O.Grabovica
kao posjed Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj
po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č.585/1 zv.
«Kuća i dvorište» površine 140 m2 upisana u zk.ul. 972 u
K.O.Grabovica kao državno vlasništvo s pravom korištenja Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1,
- k.č.585/2 zv. «Grabovica» u prirodi pojata površine
20 m2 upisana u PL 250 u K.O.Grabovica kao posjed Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č.585/2 zv. «Pojata» površine
20 m2 upisana u zk.ul. 972 u K.O.Grabovica kao državno
vlasništvo s pravom korištenja Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1.
2. Frano (Stipana) Ivančić iz Grabovice dužan je na
ime naknade za povrat predmetnih nekretnina uplatiti
iznos od 4.320,00 KM (Slovima:četiritisućetristotinedv
adeset KM) na žiro račun broj:1549995000070790 kod
Intesa Sanpaolo banke – Poslovnica Tomislavgrad u korist Proračuna Općine Tomislavgrad u roku od 15 dana od
dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Služba za geodetske poslove,
imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenja prijavnog lista izvršit će upis prava vlasništva i prava posjeda po zemljišnoknjižnom i katastarskom operatu iz točke 1. dispozitiva
ovog rješenja u korist Frane (Stipana) Ivančić iz Grabovice u dijelu 1/1.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1035/11
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. stavak 1. alineja 10. i članka 61.
stavak 5. alineja 3. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05)
i članka 4.Odluke o utemeljenju Povjerenstva za javna
priznanja općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj:9/08), Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javna priznanja
općine Tomislavgrad
Članak 1.
U Povjerenstvo za javna priznanja općine Tomislavgrad (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Ivan Vukadin, općinski načelnik,
Mate Kelava, predsjednik Općinskog vijeća,
Ibrahim Kapetanović,
fra Ante Pranjić,
Ilija Papić, vijećnik Općinskog vijeća.
Članak 2.

Broj: 05/2-31-1-1121/09
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

Ovlaštenja Povjerenstva regulirana su člankom
3.Odluke o utemeljenju Povjerenstva za javna priznanja
općine Tomislavgrad, («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 9/08).

***

Članak 3.

Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a obja-
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vit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1034/11.
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH» broj: 49/06, članka 61.Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 2/99,2/00, 6/05) i članka 103.stavak 1.Poslovnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj:5/04, Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 17. lipnja 2011. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Centra za Socijalnu skrb
Tomislavgrad za 2010.godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Centra za Socijalnu skrb Tomislavgrad za 2010.godinu.
Članak 2.
Izvješće o radu Centra za Socijalnu skrb Tomislavgrad
za 2010.godinu sastavni je dio ovoga rješenja.

161 m2 u K.O.Seonica, kao graditelju garažnog objekta
izgrađenog na gore navedenom zemljištu.
2. Ivan (Šimuna) Grgić, iz Seonice dužan je platiti na
ime naknade za ostalo građevno zemljište iz točke 1. ovog
rješenja iznos od 773,00 KM (Slovima:sedamstotinaseda
mdesettri KM) na žiro račun broj:1549995000070790 kod
INTESA SANPAOLO banke – Poslovnica Tomislavgrad
u korist Proračuna Općine Tomislavgrad, u roku od 15
dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tomislavgradu i Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
općine Tomislavgrad po pravomoćnosti ovog rješenja i
provođenju prijavnog lista izvršit će upis prava vlasništva i posjeda u korist Ivana (Šimuna) Grgić iz Seonice u
dijelu sa 1/1.
Broj: 05/2-31-5-986/10
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj: 2/99,
2/00 i 6/05), članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom
zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05)
i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni
glasnik općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011.
godine, d o n o s i

Članak 3.
RJEŠENJE
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1031/11.
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj: 2/99,
2/00 i 6/05), članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom
zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05)
i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni
glasnik općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. lipnja 2011.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva u korist Ivana (Šimuna) Grgić iz Seonice, na ostalom građevnom
zemljištu označenom po zemljišnoknjižnom operatu
kao k.č.br.52/113 površine 161 m2 upisano u zk.ul.42
K.O.Seonica, koja po katastarskom operatu odgovara parceli označenoj kao k.č.563/5 upisana u PL 6 u površini od

1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva u korist Kristijana (Joze) Krišto iz Prisoja, na ostalom građevnom zemljištu označenom po zemljišnoknjižnom operatu kao
k.č.br.1330/215 površine 666 m2 upisano u zk.ul.173
K.O.Prisoje, koja po katastarskom operatu odgovara parceli označenoj kao k.č.1330/215 upisana u PL 271 u površini od 666 m2 u K.O.Prisoje, kao graditelju stambenog
objekta izgrađenog na gore navedenom zemljištu.
2. Kristijan (Joze) Krišto, iz Prisoja dužan je platiti na
ime naknade za ostalo građevno zemljište iz točke 1. ovog
rješenja iznos od 3.196,00 KM (Slovima:tritisućestotinud
evedesetšest KM) na žiro račun broj:1549995000070790
kod INTESA SANPAOLO banke – Poslovnica Tomislavgrad u korist Proračuna Općine Tomislavgrad, u roku
od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tomislavgradu i Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
općine Tomislavgrad po pravomoćnosti ovog rješenja i
provođenju prijavnog lista izvršit će upis prava vlasništva
i posjeda u korist Kristijana (Joze) Krišto iz Prisoja u
dijelu sa 1/1.
Broj: 05/2-31-5-903/10
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

TOMISLAVGRAD, 2011.

Stranica 42

Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/99, 2/00
i 6/05), članka 103. i 110. Poslovnika Općinskog vijeća
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici
održanoj 17. lipnja 2011. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
I
Policijska uprava Tomislavgrad, obvezuje se žurno dostaviti izvješće o radu za 2010.godinu.
Uz izvješće tražimo i procjenu sigurnosnog stanja
u općini Tomislavgrad s posebnim osvrtom na okolnosti
ubojstva Ante Malića-Panče o istrazi (ne remeteći istu) i
o odgovornosti pojedinih službenih osoba iz Ministarstva
unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.
II
Policijska uprava Tomislavgrad, obvezuje se dostaviti
informaciju o uništavanju opće imovine na prostoru općine Tomislavgrad.

ODLUKU
o uspostavi Registra korisnika proračuna
Općine Tomislavgrad
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način uspostave Registra
korisnika proračuna, kriteriji za definiranje korisnika proračuna, način upisa u Registar korisnika proračuna, način
brisanja iz Registra korisnika proračuna, obvezni elementi Registra, obveze i odgovornosti za vođenje Registra korisnika proračuna. Registar korisnika proračuna je popis
proračunskih korisnika. Registar sadrži matične podatke
o korisniku: naziv korisnika, broj računa, adresa, popis
osoba ovlaštenih za zastupanje i dr.
Članak 2.
Registar korisnika proračuna uspostavlja se u općinskoj službi za financije koja se obvezuje isti sačiniti, voditi i ažurirati. Općinska Služba za financije odgovorna je za
uspostavu Registra kao i za ispravnost, ažurnost i točnost
svih podataka unesenih u Registar.
Članak 3.

III
Policijska uprava Tomislavgrad obvezuje se dostaviti evidenciju o kretanju i radu bez radnih dozvola osoba
koje nemaju prebivalište u općini Tomislavgrad, konkretno djelatnika ugostiteljskih objekata i noćnih klubova, te
građevinskih radnika.
IV
Policijska uprava Tomislavgrad obvezuje se izvijestiti
Vijeće o činjenici kada su policijski djelatnici posljednji
put obavili liječnički pregled, znajući kako su psihofizičke aktivnosti od velike važnosti pri obavljanju njihovog
posla.
V
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1065/11.
Tomislavgrad, 17. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 27. i 28. Zakona o proračunima u
Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj 19/06 i
5/09 ), članka 2. Zakona o riznici u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj 19/03 i 79/07), članka 61.
Statuta Općine Tomislavgrad (Službeni glasnik Općine
Tomislavgrad“, broj 2/99, 2/00 i 6/05 ) Općinsko vijeće
Tomislavgrad na sjednici, održanoj 30. lipnja 2011. godine, d o n o s i

Osnovni kriterij za definiranje proračunskih korisnika
je odluka o organizaciji općinskih tijela. Svako tijelo općine definirano Odlukom je korisnik proračuna.
Članak 4.
Općinska tijela koja eventualno nisu obuhvaćena Odlukom o organizaciji općinskih tijela ne mogu se definirati
kao korisnici proračuna dok ne budu sastavnim dijelom
iste.
Članak 5.
Korisnici proračuna mogu biti: Općinsko vijeće, Općinski načelnik – općinske službe/, jedinstveno tijelo
uprave/, ustanove (vrtić.).
Članak 6.
Korisnici proračuna su tijela čijim sredstvima raspolaže rukovoditelj jedinstvenog tijela uprave. Korisnici proračuna su sve javne institucije čiji se rashodi za zaposlene
i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu. Uvjet je:
osnivačko pravo vlasništva ili pravo upravljanja, postotak
prihoda iz proračuna (preko 50 %), a navedeni su u registru korisnika proračuna.
Članak 7.
Korisnici proračuna ne mogu biti: udruge, nevladine
neprofitne organizacije i političke stranke.
Članak 8.
Općinska Služba za financije vrši upis u Registar kori-
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snika proračuna sva tijela općine iz Odluke o organizaciji
po automatizmu, a kandidate za korisnika proračuna koji
nisu obuhvaćeni Odlukom ne upisuje dok ne postanu sastavnim dijelom Odluke o organizaciji.
Članak 9.
Registar korisnika proračuna sadrži slijedeće osnovne
elemente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

redni broj korisnika proračuna,
naziv korisnika proračuna,
sjedište korisnika proračuna,
prikaz funkcija koje obavljaju (usluge vrtića) –
funkcijski kod,
ustroj korisnika – organizacijski kod,
poziciju osobe koja raspolaže financijskim sred
stvima korisnika proračuna,
ime i prezime osobe koja raspolaže sredstvima
korisnika proračuna,
broj računa korisnika proračuna,
nadnevak ažuriranja podataka.
Članak 10.

Brisanje iz registra, upis novih korisnika proračuna,
kao i sve druge promjene obavljaju se na temelju donesenih odluka mjerodavnih općinskih tijela.
Članak 11.
Rok za uspostavu Registra korisnika proračuna je 60
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 12.
U razdoblju od 60 dana potrebno je riješiti sve eventualne nejasnoće oko definiranja korisnika proračuna.
Članak 13.
Općinski načelnik dužan je informirati Općinsko vijeće o svim važnim činjenicama u svezi uspostave Registra
korisnika proračuna.
Članak 14.

Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj
2/99,2/00,6/05), a u svezi s člankom 8 Zakona o načelima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(«Službene novine FBiH», broj 49/06), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad, na sjednici održanoj 30. lipnja
2011. god. d o n i j e l o j e
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnom redu
Članak 1.
U članku 33. Odluke o komunalnom redu (« Službeni
glasnik općine Tomislavgrad»,broj 9/08) stavak 3 mijenja
se i glasi:
« Objekti, farme, namijenjeni za uzgoj peradi, svinja,
krupne i sitne stoke mogu se graditi izvan naselja udaljeni
najmanje 100m od najbližeg stambenog objekta, a kapacitet istih je :
- preko 5000 mjesta za brojlere,
- preko 5000 mjesta za kokoši,
- preko 50 komada mliječnih krava,
- preko 50 komada tovne junadi,
- preko 200 mjesta za ovce,
- preko 50 mjesta za konje.
Farme svinja kapaciteta 50-100 komada trebaju biti
udaljene najmanje 150m od najbližeg stambenog objekta.
Farme svinja kapaciteta većeg od 100 komada trebaju biti udaljene najmanje 200 m od najbližeg stambenog
objekta.
Svi navedeni objekti mogu se graditi i na manjoj udaljenosti od stambenih objekata, ukoliko za to susjedi daju
suglasnost
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1127/11
Tomislavgrad, 30. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

Uspostavom Registra korisnika proračuna Općinski
načelnik obvezan je redovito izvještavati Općinsko vijeće
o svim upisanim i brisanim korisnicima proračuna.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Tomislavgrad“.
Broj: 01.02-1120/11
Tomislavgrad, 30. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***

***
Na temelju članka 37. i članka 61. Statuta općine Tomislavgrad („Službeni glasnik općine Tomislavgrad“ broj
2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad
na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2011. godine, d o nosi
ODLUKU
o studentskim stipendijama
Općine Tomislavgrad
I OPĆE ODREDBE
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Članak 1.

-

Ovom Odlukom utvrđuju se opći i posebni uvjeti, postupak i kriteriji dodjele općinske studenske stipendije, te
prava i obveze korisnika stipendije.

-

Članak 2.

-

Naziv pojedinačne stipendije je: Studentska stipendija
općine Tomislavgrad (u daljnjem tekstu:Studentska stipendija).

Da su državljani Bosne i Hercegovine
Da su su redoviti studenti (preddiplomskog, di
plomskog i integriranog sveučilišnog studija) na
visokoškolskim ustanovama
Da imaju prebivalište na području općine
Tomislavgrad
Da nisu stariji od 26 godina
Da nisu studenti privatnih fakulteta
Članak 8.

II POSEBNI UVJETI
Članak 3.
Sredstva za studentsku stipendiju planiraju se i osiguravaju u proračunu općine Tomislavgrad.
Zaključak o visini i broju stipendija za svaku pojedinu kategoriju svake akademske godine donosi Općinski
načelnik.
Zaključkom iz prethodnog stavka odredit će se i deficitarna zanimanja.
Članak 4.
Studentske stipendije se mogu dodijeliti studentima u
slijedećim kategorijama:
Kategorija 1: Učenici generacije srednje škole iz prethodne godine ako su upisali redovit studij;
Kategorija 2: Studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija - brucoši;
Kategorija 3: Studenti deficitarni zanimanja;
Kategorija 4: Redoviti studenti druge i više godine studija.
Stipendije se dodjeljuju prema rang-listi kandidata u
svakoj kategoriji, te broju stipendija koje se po zaključku,
dodjeljuju za svaku akademsku godinu.

Posebni uvjeti – kriteriji koje kandidati trebaju ispunjavati po kategorijama:
-

Kategorija 1:
da su kandidati odlukom Nastavničkog vijeća srednje
škole zvanično proglašeni učenikom generacije za
prethodnu školsku godinu,

Kategorija 2:
da su studenti postigli prosječnu ocjenu u srednjoj
školi najmanje 4,00
- da prosječna primanja – prihod po članu obitelji ne
prelaze ½ prosječne plaće u Federaciji BiH,
-

Kategorija 3:
Da studiraju zanimanje koje je utvrđeno kao deficitarno zanimanje
- Da su studenti koji upisuje studij deficitarnog zanimanja postigli prosječnu ocjenu u srednjoj školi najmanje 4,00
- Da su studenti postigli prosječnu ocjenu u prethodnom studiranju najmanje 2,60 odnosno 6,80
- da prosječna primanja – prihod po članu obitelji ne
prelaze ½ prosječne plaće u Federaciji BiH,
-

Članak 5.
Studentske stipendije se ne mogu dodijeliti studentima
u slijedećim slučajevima:
1.
Ako su već korisnici stipendije ili kredita drugih
davatelja;
2.
Ako su ponovo upisali godinu studija
(ponavljači)
3.
Ako brat/sestra ostvaruje pravo na stipendiju
općine Tomislavgrad.
Stipendije se ne mogu dodijeliti studentima koji ne ispunjavaju neki od drugih uvjeta predviđenih ovom Odlukom.
II PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE

Kategorija 4
Da su studenti postigli prosječnu ocjenu u prethodnom školovanju najmanje:
na fakultetima tehničkih i i medicinskih znanosti
2,6 odnosno 6,8
na ostalim fakultetima 2,80 odnosno 7,
- da prosječna primanja – prihod po članu obitelji ne
prelaze ½ prosječne plaće u Federaciji BiH
-

III KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJE
Članak 9.
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su:

Članak 6.
Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane ovom Odlukom.

-

Članak 7.
1. OPĆI UVJETI

uspjeh u učenju
socijalno- ekonomski status
godina studija
Članak 10.

1.

Uspjeh u učenju (studenti prve godine) utvrđuje

Stranica 45

TOMISLAVGRAD, 2011.

se tako:
student na svakih 0,1 prosječne ocjene, ostvarene
u toku srednjoškolskog obrazovanja, od 2 do 5 dobiva 2 boda,
2. Uspjeh u učenju (studenti druge i viših godina studija) utvrđuje se tako:
- student na svakih 0,1 prosječne, ocjene ostvarene
tijekom studiranja, od 2,0 do 5,00 dobiva 2 boda
odnosno svakih 0,1 prosječne ocjene od 6,00 do
10 dobiva 1,5 boda.

-

Članak 11.

1)
Statusne povlastice imaju samo određene kategorije djece i mogu se ostvariti samo na temelju priložene
dokumentacije izdane od nadležnih tijela:
a)
djeca bez oba roditelja
30 bodova
b)
djeca bez jednog roditelja
20 bodova
c)
student čija obitelj je korisnik stalne socijalne
pomoći
18 bodova
d)
osobni invaliditet studenta sa oštećenjem
organizma 100%
25 bodova
e)
osobni invaliditet studenta sa oštećenjem orga
nizma 80%,90%
15 bodova
f)
osobni invaliditet studenta sa oštećenjem
organizma 60%,70 %
10 bodova
g)
djeca ratnih i civilnih invalida sa oštećenjem
organizma preko 70 %
8 bodova
2) Imovno stanje, bodovanje je zavisno od mjesečnih
primanja po članu kućanstva:
a)
bez novčanih primanja
30 bodova
b)
do 100 KM
20 bodova
c)
od 101 do 200 KM
15 bodova
d)
od 201 do 300 KM
10 bodova
e)
od 301 do 400 KM
5 bodova
f)
preko 400 KM
0 bodova
3) za svakog brata ili sestru redovnog učenika /studenta, studentu pripada
2 boda
Prijavljeni kandidati sa odgovarajućom potvrdom
mogu ostvariti bodove pod točkom
1)
ovog članka samo po jednom temelju i to povoljnijim za njih.
Članak 12.
Bodovi na temelju godine studiranja:
Prva godina studija
Druga godina studija

Treća godina studija
Četvrta godina studija
Peta godina studija
Šesta godina studija

6 bodova
8 bodova
10 bodova
12 bodova

Članak 13.
Kada prijavljeni kandidati u jednoj od kategorija imaju
isti broj bodova, prednost će imati kandidat sa većim brojem bodova u kriteriju – uspjeh u učenju.
Članak 14.

Socijalno- ekonomski status odnosi se na:

a.
b.

c.
d.
e.
f.

2 boda
4 boda

Kandidati u kategoriji 1. učenik generacije Gimnazije
Marka Marulića Tomislavgrad i učenik generacije Srednje strukovne škole Tomislavgrad koji ispunjavaju opće
i posebne uvjete iz ove Odluke, bez bodovanja ulaze na
rang listu i dodjeljuje im se stipendija.
Članak 15.
Kandidatu pripadaju bodovi na temelju članak 10., 11.
i 12. ove odluke ukoliko prilože potrebne dokaze:
- uvjerenje visoko školske ustanove o prosjeku ocjena svih završenih godina studija odnosno uvjerenje/
diploma srednje škole o prosjeku ocjena u toku
srednjoškolskog obrazovanja (za bodove na temelju
uspjeha u učenju),
- potvrdu nadležnog tijela (za bodove temeljem statusni povlastica)
- potvrdu o visini primanja za sve članove kućanstva
koji imaju primanja, odnosno potvrdu od Zavoda za
zapošljavanje za sve nezaposlene članove kućanstva,
ako nema potvrde Zavoda dokazati na drugi način (za
bodove temeljem imovnog statusa)
- uvjerenje o upisu u obrazovnu ustanovu drugih članova kućanstva (za bodove brat /sestra učenik/student),
- potvrdu o upisanoj godini studija (za bodove temeljem godine studiranja).
IV POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA
Članak 16.
Dodjela stipendija vrši se na temelju natječaja koji raspisuje Općinski načelnik.
Članak 17.
Prijave na natječaj se podnose na posebnom obrascu.
Kandidat je dužan uz prijavu na natječaj priložiti odgovarajuća dokumenta kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta
i kriterija predviđenih ovom Odlukom.
Kandidat je dužan naznačiti za koju kategoriju se natječe.
Nepotpune i nepravovremeno dostavljena dokumentacija se ne može uvažavati, niti je dozvoljeno dopunjavanje
iste poslije roka za natječaj.
Članak 18.
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Natječaj sadrži:
1.
naziv tijela koji raspisuje natječaj
2.
vrijeme trajanja natječaja
3.
opće i posebne uvjete i kriterije za dodjelu
stipendija
4.
akademska godina za koju se dodjeljuje
stipendija
5.
visina i broj stipendija koje se dodjeljuju
po kategorijama.
Članak 19.
Postupak provođenje natječaja i utvrđivanje liste za dodjelu stipendija vrši Povjerenstvo, koje imenuje Općinski
načelnik, na temelju kriterija koje propisuje ova Odluka.
Članak 20.
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Broj: 01-02-1119/11
Tomislavgrad, 30. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH» broj: 49/06, članka 61. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 2/99,2/00, 6/05) i članka 103.stavak 1. Poslovnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj:5/04, Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 30. lipnja 2011. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove
Kulturno-informativni centar
Tomislavgrad za 2010. godinu

Povjerenstvo na temelju kriterija utvrđuje spisak stipendista koju oglašava na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad na koju zainteresirani kandidati mogu u roku od 8
dana od dana objavljivanja uputiti prigovor.
Utvrđena lista stipendista sa uloženim prigovorima dostavlja se Općinskom Načelniku na razmatranje i konačno
potvrđivanje. Odluka o prigovoru je konačna.

Usvaja se Izvješće o radu Javne ustanove Kulturno-informativni centar Tomislavgrad za 2010.godinu.

Članak 21.

Članak 2.

O dodjeli stipendije Načelnik donosi rješenje za sve
kandidate kojima je dodijeljena stipendija.
Sa svakim redovitim studentom kojem je, temeljem
rješenja iz stavka 1. ovog članka, dodijeljena stipendija,
Općinski Načelnik zaključuje ugovor o dodjeli stipendije
za cijeli tijek upisanog studijskog programa, uz uvjet da
student savladava upisanu razinu studija bez ponavljanja
godine.

Izvješće o radu Javne ustanove Kulturno-informativnog centra Tomislavgrad za 2010.godinu sastavni je dio
ovoga rješenja.

Članak 22.

Broj:01-02-1125/11.
Tomislavgrad, 30. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

U vrijeme sklapanja ugovora o dodjeli stipendije, kao i
za vrijeme trajanja ugovora, student ne može primati niti
jednu drugu stipendiju ili kredit.
Student koji je za razdoblje u kojem je, pored općinske
stipendije, primao stipendiju po nekoj drugoj osnovi, dužan je, vratiti primljeni iznos općinske stipendije.
V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , objavit
će se u „Službenom glasniku općine Tomislavgrad“.
Članak 24.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Tomislavgrad broj:01-02-3560/07
od 18.12.2007. godine i 01-02-1896/10 od 29.11.2010
godine i Odluke o dodjeli stipendija studentima studija
matematike broj 01-02-989/09 i broj 01-02-1727/09.

Članak 1.

Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH» broj: 49/06, članka 61.Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 2/99,2/00, 6/05) i članka 103. stavak 1. Poslovnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj:5/04, Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 30. lipnja 2011. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Javnog komunalnog
poduzeća Tomislavgrad za 2010. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Javnog komunalnog poduzeća Tomislavgrad za 2010.godinu.
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Članak 2.
Izvješće o radu Javnog komunalnog poduzeća Tomislavgrad za 2010.godinu sastavni je dio ovoga rješenja.

RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu JP Veterinarska
stanica d.o.o. Tomislavgrad za 2010. godinu
Članak 1.

Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

Usvaja se Izvješće o radu JP Veterinarska stanica d.o.o.
Tomislavgrad za 2010.godinu.
Članak 2.

Broj: 01-02-1118/11.
Tomislavgrad, 30. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

Izvješće o radu JP Veterinarska stanica d.o.o. Tomislavgrad za 2010.godinu sastavni je dio ovoga rješenja.
Članak 3.

***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH» broj: 49/06, članka 61.Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 2/99,2/00, 6/05) i članka 103.stavak 1.Poslovnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj:5/04, Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 30. lipnja 2011. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Javno poduzeća
«Radio Tomislavgrad»d.o.o za 2010. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu JP «Radio Tomislavgrad»
d.o.o. za 2010.godinu.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1126/11.
Tomislavgrad, 30. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH» broj: 49/06, članka 61.Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 2/99,2/00, 6/05) i članka 103. stavak 1. Poslovnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj:5/04, Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 30. lipnja 2011. godine d o n o s i

Članak 2.
Izvješće o radu JP «Radio Tomislavgrad» d.o.o. za
2010.godinu sastavni je dio ovoga rješenja.

RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu JU «Gradska športska
dvorana « Tomislavgrad za 2010.g odinu

Članak 3.

Članak 1.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

Usvaja se Izvješće o radu JU «Gradska športska dvorana» Tomislavgrad za 2010.godinu.

Broj:01-02-1124/11.
Tomislavgrad, 30. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

Članak 2.
Izvješće o radu JU «Gradska športska dvorana» Tomislavgrad za 2010.godinu sastavni je dio ovoga rješenja.
Članak 3.

***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH» broj: 49/06, članka 61.Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 2/99,2/00, 6/05) i članka 103.stavak 1.Poslovnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj:5/04, Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 30. lipnja 2011. godine d o n o s i

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1122/11.
Tomislavgrad, 30. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
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Na temelju članka 61. Statuta općina Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj:2/99, 2/00
i 6/05), članka 8. Zakona o koncesijama («Narodne novine
HBŽ», broj:14/03 i 8/08), Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 30. lipnja 2011. godine d o n o s i,

Broj: 01-02-1237/11.
Tomislavgrad, 30. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***

RJEŠENJE
I
Daje se prethodna suglasnost Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije za donošenje Odluke
o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije
gospodarskom društvu «RUDIMENT» d.o.o. Livno za
eksploataciju mineralne sirovine boksitne rude na istražno-eksploatacijskom polju «LONČURA», općina Tomislavgrad, pod slijedećim uvjetima:
- sjeverni rub istražnog i eksploatacijskog polja na liniji 1-10 (prema predloženoj skici) pomjeriti južno
200 metara,
- iz svih materijala u tekstualnom obliku kao i topografskih karata, u prilogu istražnog prostora, izostaviti naseljeno mjesto Roško Polje,
- firma RUDIMENT d.o.o.Livno, mora obvezno izmjenu rješenja o registraciji u smislu promjene sjedišta,
tj. firma mora imati registrirano sjedište na području
općine Tomislavgrad.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1203/11.
Tomislavgrad, 30. lipnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/99, 2/00
i 6/05), članka 103. i 110. Poslovnika Općinskog vijeća
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici
održanoj 30. lipnja 2011. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
I
Obvezuje se općinski pravobranitelj ili pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu da upute
dopis Županijskom sudu u Livnu radi žurnog rješavanja
predmeta zauzeća Osnovne škole u Vojkovićima, Općina
Tomislavgrad.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

Na temelju članka 61., a u svezi s člankom 10. Statuta
općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) i članka 6. Odluke o javnim priznanjima općine Tomislavgrad («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad», broj:2/99, 2/00, 6/05 i 4/99), na
prijedlog Povjerenstva za javna priznanja općine Tomislavgrad, Općinsko vijeće Tomislavgrad na Svečanoj sjednici održanoj povodom dana općine Tomislavgrad 8.srpnja
2011. godine d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja
Članak 1.
Tomislavgradskim mažoretkinjama, stalnim članicama Europskog mažoret saveza, koje su s izuzetnim uspjehom nastupile na devet Europskih prvenstava, te osvojile
ukupno devet odličja, okrunivši se i s naslovom prvakinja
Europe 2005.godine, kao jednom od najbrojnijih i najuspješnijih športskih i kulturnih kolektiva u općini, dodjeljuje se javno priznanje Medaljon općine Tomislavgrad.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1162/11.
Tomislavgrad, 8. srpnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61., a u svezi s člankom 10. Statuta
općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) i članka 6. Odluke o javnim priznanjima općine Tomislavgrad («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad», broj:2/99, 2/00, 6/05 i 4/99), na
prijedlog Povjerenstva za javna priznanja općine Tomislavgrad, Općinsko vijeće Tomislavgrad na Svečanoj sjednici održanoj povodom dana općine Tomislavgrad 8.srpnja
2011.godine d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja
Članak 1.
Ivanu Krstanoviću, rođenom u Tomislavgradu, općina Tomislavgrad, 5.siječnja 1983.godine,nogometašu
Građanskog nogometnog kluba Dinamo, ovogodišnjem
najboljem igraču i najboljem strijelcu Prve Hrvatske no-
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gometne lige, koji svojim izvanrednim radom, zalaganjem i ponašanjem promovira matični klub iz kojeg je
ponikao, Hrvatski nogometni klub «Tomislav» i Općinu
Tomislavgrad, dodjeljuje se javno priznanje Medaljon
općine Tomislavgrad.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1164/11.
Tomislavgrad, 8. srpnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61., a u svezi s člankom 10. Statuta
općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) i članka 6. Odluke o javnim priznanjima općine Tomislavgrad («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad», broj:2/99, 2/00, 6/05 i 4/99), na
prijedlog Povjerenstva za javna priznanja općine Tomislavgrad, Općinsko vijeće Tomislavgrad na Svečanoj sjednici održanoj povodom dana općine Tomislavgrad 8.srpnja
2011.godine d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja
Članak 1.
Anti Maliću-Panči, rođenom u Kongori, općina Tomislavgrad, 12.rujna 1964.godine, istaknutom javnom i kulturnom djelatniku, domoljubu i vojniku, jednom od utemeljitelja Vojne policije u Tomislavgradu i zapovjedniku
I bojne brigade «Kralj Tomislav», dodjeljuje se posmrtno
javno priznanje Medaljon općine Tomislavgrad.

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja
Članak 1.
Fra Gabrijelu Mioču, rođenom u Šujici, općina Tomislavgrad, 7. veljače 1942. godine, dekanu Duvanjskog
dekanata i Tomislavgradskom župniku, ravnatelju i odgovornom uredniku Hrvatskog katoličkog mjesečnika Naša
ognjišta, koji svojim svećeničkim radom i djelovanjem
doprinosi unapređenju kulturnog, društvenog i svekolikog života u općini Tomislavgrad, dodjeljuje se javno
priznanje Medaljon općine Tomislavgrad.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1163/11.
Tomislavgrad, 8. srpnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61., a u svezi s člankom 10. Statuta
općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) i članka 6. Odluke o javnim priznanjima općine Tomislavgrad («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad», broj:2/99, 2/00, 6/05 i 4/99), na
prijedlog Povjerenstva za javna priznanja općine Tomislavgrad, Općinsko vijeće Tomislavgrad na Svečanoj sjednici održanoj povodom dana općine Tomislavgrad 8.srpnja
2011.godine donosi
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja
Članak 1.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1165/11.
Tomislavgrad, 8. srpnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61., a u svezi s člankom 10. Statuta
općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) i članka 6. Odluke o javnim priznanjima općine Tomislavgrad («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad», broj:2/99, 2/00, 6/05 i 4/99), na
prijedlog Povjerenstva za javna priznanja općine Tomislavgrad, Općinsko vijeće Tomislavgrad na Svečanoj sjednici održanoj povodom dana općine Tomislavgrad 8.srpnja
2011.godine d o n o s i

Doktoru Ivanu Šarcu, rođenom u Mandinu Selu,
općina Tomislavgrad, 2.siječnja 1961.godine, ministru
zdravstva u Hrvatskoj zajednici Herceg Bosni, pukovniku
Hrvatske vojske i počasnom članu Matice Hrvatske Tomislavgrad, za iznimna postignuća za Općinu Tomislavgrad
na području javnog djelovanja, unaprjeđivanja narodnog
zdravlja i socijalne skrbi i uspostavi zdravstvenih institucija tijekom Domovinskog rata i neposredno nakon njega,
dodjeljuje se posmrtno javno priznanje Medaljon općine
Tomislavgrad.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1161/11.
Tomislavgrad, 8. srpnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
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Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99),
članka 4. stavak 2. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list SRBiH», broj 38/78 i 22/91), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 28. srpnja
2011.godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine
Članak 1.
UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine u
općoj uporabi zemljište označeno po zemljišno-knjižnom
stanju kao:
- k.č.br.1357/2 zv. put površine 150 m2 upisano u Iskaz
I u K.O. Tomislavgrad, na ime Javnog dobra Općine Tomislavgrad, kojem po novom katastarskom operatu odgovara parcela označena kao k.č.2335/3 zv.” Ulica” površine 355 m2, upisana u PL 227 u K.O. Tomislavgrad na ime
DS “putovi” Tomislavgrad.
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Mapa razvoja koristit će se za donošenje proračuna kao
i za korištenje sredstava iz pretpristupnih fondova Europske unije a u svrhu razvoja općine Tomislavgrad.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1836/11.
Tomislavgrad, 28. srpnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene
novine F BiH», broj 49/06), i članka 61.Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj:2/99, 2/00 i 6/05) Općinsko vijeće Tomislavgrad na
sjednici održanoj 28. srpnja 2011. godine, donosi

Članak 2.
U zemljišnim knjigama općine Tomislavgrad brisat će
se upis zemljišta iz točke 1.ove Odluke kao nekretnine od
općeg interesa a navedeno zemljište će se upisati na ime
državnog vlasništva i posjeda u odgovarajući zemljišnoknjižni uložak i PL čiji će nositelj prava vlasništva i posjeda biti Općina Tomislavgrad.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1383/11
Tomislavgrad, 28. srpnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene
novine F BiH» broj:49/06), članka 61. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 2/99, 2/00 i 6/05),i članka 103. stavak 1. Poslovnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 28. srpnja 2011. godine, d o n o s i ,
ODLUKU
o usvajanju Mape razvoja općine
Tomislavgrad od 2011.-2015. godine
Članak 1.
Usvaja se Mapa razvoja općine Tomislavgrad od 2011.2015. godine .
Članak 2.

ODLUKU
o utvrđivanju granica naseljenog mjesta
Bobara u općini Tomislavgrad
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se granice naseljenog mjesta
Bobara u općini Tomislavgrad, katastarska općina u kojoj
se naseljeno mjesto nalazi i ukupna površina unutar granica naseljenog mjesta.
Članak 2.
Granica novoutemeljenog naseljenog mjesta Bobara
počinje na magistralnoj cesti MOSTAR-M6.1-TOMISLAVGRAD gdje katastarska čestica 714/3 se spaja s
navedenom cestom, prati katastarsku česticu 714/3, nastavlja prema zapadu prateći katastarske čestice 714/2,
714/1, 925, 924, 928, 929, ponovo izlazi na magistralnu
cestu, prati je prema jugozapadu do potoka «Mostina»,
gdje siječe cestu, ide prema istoku, granicama katastarskih čestica: 966, 972, 973, 974, 975, 976, 707/1, 707/2,
706, 704 i 709/1, gdje se granica završava i spaja s početnom točkom.
Članak 3.
Novoutemeljeno naseljeno mjesto nalazi se u katastarskoj općini «Kolo».
Članak 4.
Površina opisanog zahvata iz članka 2. ove Odluke
iznosi 505018 m2.
Članak 5.
Sastavni dio ove Odluke je pregledna skica granica na-
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seljenog mjesta Bobara, mjerilo 1:5000.

RJEŠENJE

Članak 6.

I.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja
Vjetroelektrane Pakline 1 i Vjetroelektrane Pakline 2, te
se u svrhu istog može pristupiti izvlaštenju nekretnina
navedenih kao u prilozima Elaborata izvlaštenja za
proglašenje javnog interesa – vjetroelektrana Pakline 1
vjetroelektrana Pakline 2 u korist «Kamen-denta» d.o.o.
Mostar i to:
1. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
općeg interesa i izvlaštenje za VE Pakline 1 – platoi
vjetroturbina i podaci o nekretninama za izgradnju
trafostanice s pristupnom cestom:
- k.č.959 zv. «Ratkovac» paš. 5 kl. pov. 4261 m2 upisana
u PL 13 u K.O.Baljci,na ime posjednika Anđe (Vase)
Ćevap iz Baljaka u dijelu od 1/6 i ostalih, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju k.č.3964, k.č.3963
i k.č.3962 u K.O.Šuica na ime suvlasnika Jure (Jure) Perić
u dijelu od 1/6 i ostalih,
- k.č.54, k.č.52, k.č.53 zv. «Mekotine» liv. 7 i 6 kl. pov.
1150 m2, 2558 m2 i 1061 m2 upisane u PL 323, PL 100 i PL
100 na ime posjednika Reške (Derve) Tiro iz Mokronoga,
Nezira (Abida) Bešlage, Ibre (Rame) Bešlage i ostalih,
kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju k.č.27,
k.č.29, k.č.29, k.č.27, k.č.83, k.č.30/1, k.č.27 i k.č.30/1 u
K.O.Mokronoge na ime Baković (Ivana) Ike u dijelu od
1/12 i ostalih,
- k.č.52, k.č.51, k.č.317, k.č.73, k.č.64, k.č.74, k.č.71 i
k.č.315 upisane u PL 100, PL 100, PL 233, PL 280, PL
15, PL 280, PL 280 i PL 80 u K.O.Mokronoge površine
2218 m2, 504 m2, 1113 m2, 620 m2, 251 m2, 5 m2, 8 m2
i 5 m2 na ime posjednika Nezira (Abida) Bešlage u
dijelu od ½, Ibre (Rame) Bešlaga u dijelu od ½, Nezira
(Abida) Bešlaga u dijelu od ½, Ibre (Rame) Bešlaga u
dijelu od ½, Joze (Jandre) Protuđer u dijelu 1/1, Marinka
(Marijana (Joze) Protuđer u dijelu 1/1, Ante (Mirka) Tadić
u dijelu 1/1, Viktorije (Blage) Baković u dijelu 1/6, Ante
(Mirka) Tadić u dijelu 1/1, Ante (Mirka) Tadić u dijelu
1/1 i Mije (Ilije) Baković u dijelu 1/1, kojima po starom
operatu odgovaraju k.č.29, k.č.27, k.č.83, k.č.30/1, k.č.83,
k.č.27, k.č.82, k.č.30/1, k.č.77/1, k.č.77/2, k.č.77/3,
k.č.77/4 i k.č.77/5, k.č.27, k.č.82, k.č.83, k.č.83, k.č.27,
k.č.82, k.č.77/1, k.č.77/2, k.č.77/3, k.č.77/4 i k.č.77/5,
k.č.83, k.č.27, k.č.86, k.č.82kao suvlasništvo Ike (Ivana)
Baković u dijelu od 1/12 i ostalih suvlasnika, Sime (Save)
Kovačević u dijelu od ½ i ostalih, Mehe (Alije) Bešlaga u
dijelu od 1/12 i ostalih,
- k.č.102, k.č.101, k.č.287, k.č.289 pov.104 m2, 3208 m2,
1359 m2, 249 m2 upisane u PL 248, PL 248, PL 289, PL
289, u K.O.Mokronoge na ime posjednika Stanić (Joze)
Ivana u dijelu 1/1, Rame (Ibre) Tiro u dijelu od ¼ i ostalih,
kojima po starom operatu odgovaraju k.č.91, k.č.87,
k.č.90, k.č.93, k.č.94, k.č.95/1, k.č.95/2, k.č.95/3, k.č.91,
k.č.115, k.č.92, k.č.93, k.č.94, k.č.95/1, k.č.95/2, k.č.95/3,
k.č.92, k.č.93, k.č.106, k.č.107, k.č.105, k.č.92, k.č.93 i
k.č.107 na ime suvlasnika Sime (Save) Kovačević u dijelu
od ½, Mehe (Alije) Bešlaga u dijelu od 1/12, Miloša (Ilije)
Manojlović, Dževahire Pilić rođ.Tiro u dijelu od 1/12 i
ostalih, Marijana (Stipana) Mamić u dijelu 1/1, Pilić rođ.

Broj: 01-02-1388/11.
Tomislavgrad, 28. srpnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj2/99,2/00,6/05), a u svezi s člankom 12. Odluke o
utemeljenju Javnog komunalnog poduzeća Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj2/97), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj dana,
28. srpnja 2011 god. d o n i j e l o j e
ODLUKU
o prenošenju na upravljanje i održavanje
distribucijskih cjevovoda Oplećani, Srđani i
Rašćani sa kućnim priključcima
Članak 1.
Općinsko vijeće Tomislavgrad, daje na upravljanje
i održavanje distribucijske cjevovode Opećani, Srđani i
Rašćani sa kućnim priključcima, Javnom komunalnom
poduzeću Tomislavgrad.
Ukupna vrijednost podsustava je 207.129,80 KM.
Članak 2.
Poslove upravljanja i održavanja vodovoda Javno komunalno poduzeće Tomislavgrad, obavljat će na način da
korisnicima osigura redovnu opskrbu vodom.
Sredstva za održavanje vodovoda osigurat će se iz prihoda ostvarenih naplatom komunalnih usluga.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1387/11
Tomislavgrad, 28. srpnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(˝Službeni glasnik općine Tomislavgrad˝, broj 2/99, 2/00
i 6/05) i članka 14. stavak 3. Zakona o izvlaštenju (˝Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine˝ broj 70/07 i
36/10), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2011. godine, donosi
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Tiro Dževahire u dijelu od 1/20 i ostalih,
- k.č.201, k.č.202, k.č.187, k.č.188 paš. 4 kl., liv. 7 kl.,
paš. 4 kl. liv. 7 kl. površine 2652 m2, 293 m2, 1313 m2,
649 m2 upisane u PL 273, PL 273, PL 260, PL 260 u
K.O.Mokronoge na ime Pere (Nikole) Stanić u dijelu 1/1,
Marka (Joke) Stanić u dijelu od ½, Mate (Joke) Stanić
u dijelu od ½, kojima po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju k.č.189, k.č.187, k.č.185/2, k.č.185/3, k.č.189,
k.č.187, k.č.174, k.č.174, k.č.187 upisane na Ibrahima
(Saliha) Šehović u dijelu od 2/9 i ostalih, kmetsko selište
Stanić sa 1/1,
- k.č.199, k.č.200, k.č.197, k.č.23 liv. 7 kl. pov. 126
m2, paš. 4 kl. pov. 1217 m2, liv. 7 kl. 960 m2, liv. 7 kl.
pov.2674 m2 upisane u PL 234, PL 234, PL 231, PL
109 u K.O.Mokronoge, kojima po zemljišnoknjižnom
operatu odgovaraju parcele 185/5, 185/4, 185/3, 185/5,
185/4, 185/3, 189, 185/5, 1/1, 189, i 1/1 u K.O.Sarajlije
i K.O.Mokronoge na ime Ibrahima (Saliha) Šehović u
dijelu od 2/9, Mate (Joke) Stanić u dijelu od ½, Osmana
(Osmana) Begić u dijelu od 1/3 i ostalih, kmetsko selište
Jurič u dijelu od ¼ i Ibrahima (Saliha) Šehović u dijelu od
2/9 i ostalih,
- k.č.166, k.č.51, k.č.52, k.č.54, k.č.165 liv. 7 kl. pov. 53
m2, liv. 7 kl. pov.1315 m2, paš. 4 kl. pov. 3798 m2, paš.
5 kl. pov.666 m2, paš. 4 kl. pov. 31 m2 upisane u PL 81,
PL 75, PL 75, PL 98 i PL 91 u K.O.Mokronoge na ime
posjednika Ante (Joze) Jurič u dijelu od ½ i ostalih, Ivana
(Ilije) Jurič u dijelu od 2/8 i ostalih, Ivana (Ilije) Jurič u
dijelu od 2/8 i ostalih, Mare (Joze Jurič u dijelu 1/1, Ilije
(Mate) Jurič u dijelu ½ i Ivana (Šimuna) Jurič u dijelu ½,
koje po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju k.č.1/1,
k.č.1/1, k.č.1/1, k.č.1/1, k.č.1/1 kao kmetsko selište Jurič
u dijelu od ¼,
- k.č.150, k.č.152, k.č.146, k.č.151, k.č.147 liv. 7 kl.
pov.1934 m2, liv. 7 kl. pov.1768 m2, liv. 7 kl. 261 m2, paš.
4 kl. pov.584 m2, paš. 4 kl. pov.478 m2, upisane u PL 91,
PL 75, PL 238, PL 75, PL 238 na ime Ilije (Mate) Jurič u
dijelu od ½ i Ivana (Šimuna) Jurič iz Sarajlija u dijelu od
½, Ivana (Ilije) Jurič u dijelu od 2/8 i ostalih, Ante (Mate)
Sladoja u dijelu od 1/3 i ostalih, Ivana (Ilije) Jurič u dijelu
od 2/8 i ostalih, Ante (Mate) Sladoja u dijelu od 1/3 i
ostalih, kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovara
k.č.1/1, k.č.208, k.č.208, k.č.208, k.č.1/1, k.č.208 upisane
kao kmetsko selište Jurič u dijelu od ¼, Kate ud.Ivana
Sladoja u dijelu od ½, Ante (Mate) Sladoja u dijelu od ½,
kmetsko selište Jurič u dijelu od ¼,
- k.č.132, k.č.133, k.č.131, k.č.126, paš. 5 kl. pov. 2543
m2, liv. 7 kl. pov.41 m2, paš. 4 kl. pov.1628 m2, paš. 5
kl. pov. 918 m2 sve u K.O.Sarajlije na ime Kate ud.Ivana
Sladoja u dijelu od ½ i Ante (Mate) Sladoja u dijelu od ½,
kao kmetsko selište Mašić i Križanac u dijelu 1/1, Mate
(Marijana) Mašić u dijelu od 1/24 i ostalih,
- k.č.118, k.č.120, k.č.102, k.č.116, paš. 5 kl. pov. 918 m2,
liv. 7 kl. pov.141 m2, paš. 4 kl. pov.1519 m2, paš. 5 kl. pov.
2945 m2, liv. 7 kl. pov. 317 m2 upisane u PL 189, PL 189,
PL 15, PL 167, u K.O.Sarajlije na ime Ilije (Marka) Mašić
u dijelu 1/1, Ante (Blaža) Baćak u dijelu 1/1 i Ante (Luje)
Lučić u dijelu 1/1, kojima po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju parcele k.č.196/2, k.č.196/4, k.č.196/4,
k.č.196/2, k.č.196/2, k.č.196/4, k.č.219, k.č.196/4 na ime
Mate (Marijana) Mašić u dijelu od 1/24 i ostalih, kmetsko
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selište obitelji Mašić 1/1, Marka (Ivana) Mašić u dijelu od
¼, Bariše (Mate) Šteko u dijelu od 1/30, Marka (Ivana)
Mašić u dijelu od 1/24 i ostalih,
- k.č.286, k.č.298, liv. 7 kl. pov.70 m2, liv. 7 kl. pov.4870
m2 upisana u PL 18 i PL 134 u K.O.Sarajlije na ime Ante
(Stojke) Baćak u dijelu 1/1 i Blage (Ante) Krstanović,
kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju
k.č.170/1, k.č.163, k.č.164, k.č.170/1 upisane kao
vlasništvo Ilije (Stipana) Baćak u dijelu 1/1, kmetsko
selište obitelji Krstanović u dijelu 1/1, Ilije (Stipana)
Baćak u dijelu 1/1,
- k.č.301, k.č.299, k.č.300 liv. 7 kl. pov. 1208 m2, liv. 4 kl.
pov.2979 m2, liv. 6 kl. pov.519 m2 upisana u PL 46, PL 46,
PL 46 u K.O.Letka kao posjed Marijana (Ivana) Budimir
iz Sarajlija i ostalih, kojima po zemljišnoknjižnom
operatu odgovaraju k.č.163, k.č.138, k.č.135/1, k.č.143,
k.č.135/1, k.č.140 i k.č.143 kao kmetsko selište obitelji
Krstanović u dijelu 1/1, kmetsko selište obitelji Budimir i
Papić u dijelu 1/1,
- k.č.270, k.č.272, k.č.276, paš. 5 kl. pov.1918 m2, paš. 5
kl. pov.1027 m2, paš. 5 kl. pov.1942 m2 upisane u PL 34,
PL 208, PL 101 u K.O.Letka kao posjed Joze (Andrije)
Baćak u dijelu 1/1, Stipana (Mirka) Baćak u dijelu 1/1,
Ante (Grge) Malekin u dijelu od ¼ i ostalih, kojima po
zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju parcele k.č.174,
k.č.177, k.č.170, k.č.178, k.č.178, k.č.178, k.č.170,
k.č.172 u K.O.Letka na ime Tome (Tome) Baćak u dijelu
od 1/5, i ostalih, Jure (Stipana) Baćak u dijelu od 1/3 i
ostalih,
- k.č.206, k.č.207, liv. 7 kl. pov. 1471 m2, paš. 6 kl. pov.
3365 m2 upisano u PL 75 u K.O.Letka na ime DS Šumska
uprava Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara k.č.194/1, k.č.146, k.č.197, k.č.146,
k.č.197, k.č.194/1 na ime Nikole (Marka) Stipić u dijelu
od ½, kmetsko selište Kovčo, Joko (Grge) Bagarić u
dijelu 1/1, kmetsko selište Kovčo u dijelu 1/1, Joko (Grge)
Bagarić u dijelu 1/1, Nikole (Marka) Stipić u dijelu od ½
i ostalih,
- k.č.44, k.č.46, k.č.54, k.č.1 šuma 5 kl. upisana u PL
44, PL 44, PL 118 i PL 75 u K.O.Letka kao posjed Petra
(Ilije) Baćak u dijelu 1/1, Bože (Ivana) Protuđer u dijelu
1/21 i ostalih, Šumske uprave Tomislavgrad u dijelu 1/1,
kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č.194/1
upisano u K.O.Letka na ime Nikole (Marka) Stipić u
dijelu od ½ i ostalih,
- k.č.93, k.č.100, k.č.102, k.č.105, k.č.103, k.č.104,
k.č.106 liv. 7 kl. pov. 39 m2, liv. 7 kl. pov.3682 m2, liv. 7
kl. pov.2688 m2, paš. 5 kl. pov. 468 m2, paš. 5 kl. pov. 518
m2, liv. 6 kl. pov. 5976 m2, liv. 6 kl. pov.1805 m2 upisana
u PL 193, PL 198, PL 248, PL 196, PL 248, PL 191 i PL
196, u K.O.Mokronoge na ime Pave (Matka) Križanac u
dijelu 1/1, Šimuna (Ile) Križanac u dijelu 1/1, Ivana (Joze)
Stanić u dijelu 1/1, Ruže ud.Luke Križanac u dijelu 1/1,
Ivana (Joze) Križanac u dijelu 1/1, Ivana (Bože) Križanac
u dijelu 1/1 i Ruže ud.Luke Križanac u dijelu 1/1 kojima
po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju k.č.90, k.č.90,
k.č.87, k.č.93, k.č.94, k.č.92, k.č.91, k.č.87, k.č.90, k.č.93,
k.č.95/1, k.č.95/2, k.č.95/3, k.č.87, k.č.91, k.č.115, k.č.87,
k.č.91, k.č.115, k.č.87, k.č.90, k.č.87, k.č.90 i k.č.91 u
K.O.Mokronoge na ime Miloša (Ilije) Manojlović u dijelu
od 1/10 i ostalih.
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2. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
općeg interesa i izvlaštenje za VE Pakline 1 – trase
pristupnih i servisnih cesta i to:
- k.č.959, k.č.1506, k.č.1505, k.č.1708, k.č.55, k.č.56,
k.č.54, paš. 5 kl. pov. 3917 m2 liv. 5 kl. pov. 766 m2, paš.
7 kl. pov. 3899 m2, prilazni put 132 m2, paš. 5 kl. pov.
1696 m2, liv. 7 kl. pov. 61 m2, liv. 7 kl. pov. 1697 m2,
sve upisane u K.O.Baljci u PL 13, PL 17, PL 17, PL 29,
PL 323, PL 323, PL 323 na ime posjednika Anđe (Vase)
Ćevap i drugih, Marka (Jove) Cvjetić u dijelu 1/1, Marka
(Jove) Cvjetić u dijelu 1/1, DS putovi 1/1, Reško (Derve)
Tiro 1/1, Reško (Derve) Tiro 1/1 i Reško (Derve) Tiro 1/1,
kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju parcele
k.č.3964, k.č.3963, k.č.3962, k.č.3965, k.č.3974/1,
k.č.3965, k.č.3974/1, k.č.3965, k.č.3974/1, k.č.27,
k.č.3974/1, k.č.29, k.č.27 i k.č. 29 sve upisane u K.O.Šuica
na ime Jure (Jure) Perić u dijelu od 1/6 i drugih, Anđe
(Jeremije) Duvnjak u dijelu od 1/15, Ike (Ivana) Baković
u dijelu od 1/12, i ostalih,
- k.č.52, k.č.50, k.č.49, k.č. 51 i k.č.317, liv. 7 kl. pov.
2435 m2, paš. 5 kl. pov. 2521 m2, paš. 5 kl. pov. 521 m2,
paš. 6 kl. pov.478 m2, paš. 5 kl. pov.2035 m2, upisane u
PL 100, PL 100, PL 298, PL 100, i PL 233 u K.O.Baljci
na ime Nezira (Abida) Bešlaga u dijelu od ½ i drugih,
Jusufa (Ahmeta) Tiro u dijelu od 56/192 i drugih, Nezira
(Abida) Bešlaga u dijelu od ½ i drugih, Joze (Jandre)
Protuđer u dijelu 1/1 i Marinka (Joze) Protuđer u dijelu
1/1, kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju
parcele k.č.29, k.č.27, k.č.83, k.č.30/1, k.č.27, k.č.30/1,
k.č.30/1, k.č.30/2, k.č.83, k.č.27, k.č.82, k.č.30/1, k.č.77/1,
k.č.77/2, k.č.77/3, k.č.77/4, k.č.77/5, k.č.83, k.č.30/1,
k.č.82 i k.č.77/1, k.č.77/2, k.č.77/3, k.č.77/4, k.č.77/5, u
K.O.Šuica na ime Ike (Ivana) Baković u dijelu od 1/12 i
ostalih, Saliha (Bećira) Tiro u dijelu od 4/5/144 i ostalih,
Mehe (Alije) Bešlaga u dijelu od 1/12 i ostalih,
- k.č. 64, k.č.71, k.č.67, k.č.68, k.č. 70, k.č.82, k.č.80,
k.č. 94, k.č.93, k.č.100, k.č.102, k.č.101, k.č.287, k.č.289,
k.č.291, k.č.294, k.č.293, k.č.292, k.č.266, k.č.263,
k.č.265, k.č.264, k.č.970, k.č.361, k.č.370, k.č.369,
k.č.379, k.č.380, k.č.371, k.č.377, k.č.374, k.č.376,
k.č.400, k.č.456, k.č.401, k.č.402, k.č. 403, k.č.404,
k.č.410, k.č.416, k.č.415, k.č.411, k.č.219 i k.č.216
upisane u K.O.Mokronoge, paš. 6 kl. pov. 1374 m2, paš.
5 kl. pov.1036 m2, paš. 6 kl. pov. 1088 m2, liv. 7 kl. pov.
798 m2, paš. 6 kl. pov. 4111 m2, paš. 5 kl. pov. 121 m2,
paš. 5 kl. pov. 332 m2, paš. 6 kl. pov. 3152 m2, liv. 7 kl.
pov. 2760 m2, liv. 7 kl. pov. 1510 m2, liv. 7 kl. pov. 35 m2,
paš. 5 kl. pov.2004 m2, paš. 5 kl. pov. 4554 m2, liv. 7 kl.
pov. 10 m2, paš. 5 kl. pov.178 m2, paš. 5 kl. pov. 2514 m2,
liv. 7 kl. pov.950 m2, paš. 5 kl. pov. 2119 m2, liv. 6 kl. pov.
287, liv. 6 kl. pov. 518 m2, liv. 6 kl. pov. 10 m2, paš. 4 kl.
pov. 1922 m2, paš. 4 kl. pov. 2396 m2, prilazni put 377 m2,
paš. 4 kl. pov. 1220 m2, paš. 5 kl. pov. 4543 m2, liv. 6 kl.
pov. 1415 m2, paš. 5 kl. pov. 15 m2, liv. 7 kl. pov. 16 m2,
paš. 5 kl. pov. 1103 m2, liv. 7 kl. pov. 861 m2, paš. 5 kl.
pov. 9323 m2, liv. 7 kl. pov. 194 m2, liv. 7 kl. pov. 2283
m2, paš. 5 kl. pov. 5 m2, paš. 5 kl. pov. 2700 m2, liv. 7 kl.
pov. 2793 m2, paš. 4 kl. pov. 5931 m2, paš. 4 kl. pov.866
m2, liv. 7 kl. pov. 71 m2, paš. 4 kl. pov. 198 m2, liv. 7 kl.
pov. 197 m2, paš. 4 kl. pov. 654 m2, liv. 7 kl. pov. 3886 m2,
sve upisane u PL 15, PL 280, PL 219, PL 219, PL 219, PL
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105, PL 119, PL 193, PL 193, PL 198, PL 248, PL 248,
PL 289, PL 289, PL 209, PL 283, PL 283, PL 283, PL
283, PL 143, PL 141, PL 143, PL 141, PL 132, PL 141,
PL 143, PL 143, PL 98, PL 98, PL 172, PL 159, PL 159,
PL 159, PL 304, PL 122, PL 304, PL 304, PL 304, PL
123, PL 192, PL 261, PL 261, PL 192 i PL 190 upisane na
ime posjednika Viktorije (Blage) Baković u dijelu od 1/6
i drugih, Ante (Mirka) Tadić u dijelu 1/1, Ramiza (Mahe)
Musić u dijelu od ½ i drugih, Mehe (Ahme) Bešlaga u
dijelu od 1/6 i drugih, Pave (Marka) Križanac u dijelu 1/1,
Šimuna (Ile) Križanac u dijelu 1/1, Ivana (Joze) Stanić u
dijelu 1/1, Rame (Ibre) Tiro u dijelu ¼ i drugih, Mahmuta
(Nurije) Lakača u dijelu 1/1, Bajre (Muše) Tiro u dijelu od
½ i drugih, Joze (Ante) Jakić u dijelu 1/1, Bože (Andre)
Jakić u dijelu ½ i drugih, Stipana (Gojka) Beroš u dijelu
1/1, Ante (Jakova) Jurič u dijelu od 2/3 i drugih, Ivana
(Bože) Jurič u dijelu 1/1, Mehe (Alije) Tiro u dijelu 1/3
i drugih, Sulje (Osmana) Bešlaga u dijelu od ½ i drugih,
Mehe (Alije) Tiro u dijelu od 1/3 i drugih, Ivana (Marka)
Križanac u dijelu 1/1, Marka (Joke) Stanić u dijelu ½ i
drugih, koje po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju
k.č.83, k.č.27, k.čp.83, k.č.27, k.č.86, k.č.27, k.č.27,
k.č.27, k.č.86, k.č.89, k.č.96, k.č.96, k.č.86, k.č.88, k.č.87,
k.č.89, k.č.90, k.č.90, k.č.90, k.č.87, k.č.93, k.č.94, k.č.92,
k.č.91, k.č.87, k.č.90, k.č.93, k.č.94, k.č.95/1, k.č.95/2,
k.č.95/3, k.č.91, k.č.115, k.č.92, k.č.93, k.č.94, k.č.95/1,
k.č.95/2, k.č.95/3, k.č.92, k.č.93, k.č.106, k.č.107, k.č.105,
k.č.92, k.č.93, k.č.107, k.č.106, k.č.149, k.č.106, k.č.149,
k.č.149, k.č.148, k.č.148, k.č.149, k.č.148, k.č.166,
k.č.148, k.č.149, k.č.166, k.č.148, k.č.166, k.č.148,
k.č.166, k.č.148, k.č.148, k.č.166, k.č.148, k.č.148,
k.č.148, k.č.148, k.č.168, k.č.148, k.č.169, k.č.169,
k.č.166, k.č.168, k.č.169, k.č.219, k.č.170, k.č.168,
k.č.219, k.č.170, k.č.170, k.č.219, k.č.219, k.č.170,
k.č.219, k.č.170, k.č.214, k.č.189, k.č.214, k.č.189,
k.č.189, k.č.189, k.č.189, sve upisane u K.O.Mokronoge
na ime Mehe (Alije) Bešlaga u dijelu od 1/12 i drugih, Ike
(Ivana) Baković u dijelu od 1/12 i drugih, Janka (Cvije)
Vasić u dijelu od 1/12 i drugih, Dževahire Tiro u dijelu
od 1/20 i drugih, kmetsko selište u dijelu 1/1, Sulje (Juse)
Tiro u dijelu od 1/15 i drugih, Ibrahima (Saliha) Šehović
u dijelu od 2/9 i drugih,
- k.č.216, k.č.217, k.č.218, k.č.201, k.č.202, k.č.188,
k.č.193, k.č.194, k.č.195, k.č.200, k.č.197, k.č.50, k.č.166,
k.č.51, k.č.52, paš. 4 kl. pov. 5 m2, liv. 7 kl. pov. 923 m2,
paš. 4 kl. pov. 1604 m2, liv. 7 kl. pov. 691 m2, paš. 4 kl.
pov. 1907 m2, liv. 7 kl. pov. 4713 m2, liv. 7 kl. pov. 3 m2,
paš. 4 kl. pov. 681 m2, paš. 4 kl. pov. 1465 m2, liv. 7 kl.
pov. 167 m2, liv. 7 kl. pov. 1228 m2, paš. 4 kl. pov. 467
m2, liv. 7 kl. pov. 2799 m2, paš. 5 kl. pov. 119 m2, liv. 7
kl. pov. 7199 m2, liv. 7 kl. pov. 36 m2, paš. 4 kl. pov. 724
m2, sve upisane u K.O.Sarajlije u PL 266, PL 266, PL 190,
PL 258, PL 273, PL 273, PL 260, PL 71, PL 224, PL 224,
PL 234, PL 234, PL 231, PL 75, PL 81, PL 75 i PL 75 na
ime posjednika Mare (Jakova) Stanić u dijelu 1/1, Frane
(Ivana) Križanac u dijelu od 3/5 i drugih, Pere (Nikole)
Stanić u dijelu 1/1, Marka (Joke) Stanić u dijelu od ½ i
drugih, Marka (Ante) Baković u dijelu od 1/1, Ignjacije
(Frane) Protuđer u dijelu 1/1, Stojana (Stipe) Protuđer u
dijelu 1/1, Dominika (Frane) Protuđer u dijelu 1/1, Ivana
(Ilije) Jurič u dijelu od 2/8 i drugih, Ante (Joze) Jurič u
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dijelu od ½ i drugih, Ivana (Ilije) Jurič u dijelu od 2/8 i
drugih, kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju
k.č.189, k.č.189, k.č.189, k.č.174, k.č.189, k.č.174,
k.č.189, k.č.187, k.č.185/2, k.č.185/3, k.č.189, k.č.187,
k.č.174, k.č.189, k.č.187, k.č.185/3, k.č. 185/2, k.č.187,
k.č.174, k.č.185/4, k.č.185/3, k.č.189, k.č.185/4, k.č.185/3,
k.č.185/5, k.č.185/4, k.č.185/3, k.č.185/5, k.č.185/4,
k.č.185/3, k.č.189, k.č.185/5, k.č.1/1, na ime Ibrahima
(Saliha) Šehović u dijelu od 2/9 i drugih, kmetsko selište
Stanić u dijelu od ½, Osmana (Osmana) Begić u dijelu od
1/3 i drugih, Mate (Joke) Stanić u dijelu od ½ i drugih,
kmetsko selište Jurič u dijelu od ¼ i drugih,
- k.č.165, k.č.159, k.č.163, k.č.160, k.č.150, k.č.152,
k.č.146, paš. 4 kl. pov.666 m2, liv. 6 kl. pov.3766 m2, liv.
7 kl. pov.32 m2, liv. 7 kl. pov.1109 m2, liv. 7 kl. pov. 3135
m2, liv. 7 kl. pov. 529 m2, liv. 7 kl. pov. 1275 m2, upisane
u PL 91, PL 109, PL 91, PL 91, PL 91, PL 75, PL 238 na
ime Ilije (Mate) Jurič u dijelu od ½ i drugih, Stipe (Jandre)
Jurič u dijelu 1/1, Ivana (Ilije) Jurič u dijelu od 2/8, i drugih,
Ante (Mate) Sladoja u dijelu od 1/3 i drugih, sve upisane
u K.O.Sarajlije, kojima po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju k.č.1/1, k.č.208, upisane na ime kmetskog
selišta obitelji Jurič u dijelu od ¼ i drugih, Kate (Ivana)
Sladoja u dijelu od ½ i Ante (Mate) Sladoja u dijelu ½,
- k.č.148, k.č.149, k.č.93, k.č.90, k.č.140, k.č.139, k.č.138,
k.č.132, paš. 5 kl. pov. 5 m2, paš. 5 kl. pov. 96 m2, liv. 6
kl. pov. 1119 m2, liv. 6 kl. pov.224 m2, paš. 5 kl. pov. 2859
m2, liv. 7 kl. pov. 932 m2, paš. 5 kl. pov. 254 m2, paš. 5
kl. pov. 6551 m2, sve upisane u PL 238, PL 91, PL 27, PL
217, PL 28, PL 28, PL 28, PL 2007 sve u K.O.Sarajlije,
kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju k.č.208,
k.č.1/1, k.č.208, k.č.1/1, k.č.208, k.č.208, k.č.209, k.č.208,
k.č.209, k.č.208, k.č.209, na ime Kate (Ivana) Sladoja u
dijelu od ½, Ante (Mate) Sladoja u dijelu od ½, kmetsko
selište Jurič u dijelu ¼ i ostalih, kmetsko selište Mašić
i Križanac u dijelu 1/1, Mate (Marijana) Mašić u dijelu
1/24 i ostalih,
- k.č.126, k.č.128, k.č.127, k.č.118, k.č.120, k.č.102,
k.č.116, paš. 5 kl. pov. 2973 m2, paš. 5 kl. pov.3729 m2,
liv. 7 kl. pov.12745 m2, liv. 7 kl. pov. 3085 m2, paš. 4 kl.
pov. 205, paš. 5 kl. pov. 5911 m2, liv. 7 kl. pov. 3964 m2,
sve upisane u PL 184, PL 183, PL 189, PL 189, PL 15, PL
167 u K.O.Sarajlije, kojima po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju parcele 196/1, k.č.196/2, k.č.201, k.č.196/1,
k.č.201, k.č.196/4, k.č.196/2, k.č.196/4, k.č.196/2,
k.č.196/2, k.č.196/4, k.č.196/4, k.č.194/2, k.č.196/4,
k.č.170/2, k.č.219, k.č.196/4 na ime Mate (Marijana)
Mašić u dijelu od 1/24 i ostalih, kmetsko selište Mašić u
dijelu 1/1, Marka (Ivana) Mašić u dijelu od ¼, Ilije (Rafe)
Baćak u dijelu od 2/9, Bariše (Mate) Šteko u dijelu od
1/30, Marka (Ivana) Mašić u dijelu od ¼ i ostalih,
- k.č.111, k.č.114, k.č.110, k.č.109, k.č.108, paš. 5 kl. pov.
1044 m2, paš. 4 kl. pov.487 m2, liv. 7 kl. pov. 2674 m2, paš.
4 kl. pov. 5916 m2, liv. 6 kl. pov. 1293 m2, upisane u PL
20, PL 123, PL 20, PL 20, PL 20, na ime Dominika (Ante)
Baćak u dijelu od 1/6 i ostalih, Ivana (Stipana) Krstanović
i ostalih, Dominika (Ante) Baćak i ostalih, sve upisane
u K.O.Sarajlije, kojima po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju k.č.170/2, k.č.196/4, k.č.196/4, k.č.170/2,
k.č.196/4, k.č.196/4, k.č.170/2, k.č.176, k.č.196/4,
k.č.170/2, k.č.172, na ime Ilije (Rafe) Baćak u dijelu od
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2/9 i ostalih, Marka (Ivana) Mašić u dijelu od ¼ i ostalih,
Škaro (Miška) Ante u dijelu od 1/6 i ostalih,
- k.č.287, k.č.288, k.č.286, k.č.298, paš. 4 kl. pov. 584
m2, liv. 7 kl. pov. 4578 m2, liv. 7 kl. pov.3445 m2, liv. 7
kl. pov.1329 m2, sve upisane u PL 34, PL 34, PL 18 i PL
134 u K.O.Sarajlije na ime Petra (Ilije) Baćak u dijelu 1/1,
Ante (Stojke) Baćak u dijelu 1/1, Blage (Ante) Krstanović
u dijelu 1/1, kojima po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju k.č.123/2, k.č.170/2, k.č.123/2, k.č.170/1,
k.č.170/2, k.č.170/1, k.č.163, k.č.164, k.č.170/1 na ime
Pere (Riste) Šantić u dijelu od 1/3 i drugih, Ilije (Rafe)
Baćak u dijelu od 2/7 i drugih, Ilije (Stipana) Baćak u
dijelu 1/1, kmetsko selište Krstanović u dijelu 1/1,
- k.č.301, k.č.299, liv. 7 kl. pov.9903 m2, liv. 4 kl. pov.
270 m2, upisane u PL 46 na ime Marijana (Ivana) Budimir
u dijelu od ¼, kojima po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju k.č.163, k.č.138, k.č.135/1, k.č.143, k.č.135/1
i k.č.140 u K.O.Sarajlije na ime kmetskog selišta obitelji
Papić i Budimir u dijelu 1/1 i kmetsko selište Krstanović
u dijelu 1/1,
- k.č.416, k.č.417, k.č.418, k.č.419, k.č.268, k.č.269,
k.č.270, k.č.276, liv. 7 kl. pov.4777 m2, paš. 4 kl. pov.
6666 m2, liv. 7 kl. pov. 772 m2, paš. 4 kl. pov. 981 m2, kaš.
4 kl. pov. 67 m2, liv. 6 kl. pov.1463 m2, paš. 5 kl. pov.8572
m2, paš. 5 kl. pov. 536 m2, sve upisane u K.O.Letka u
PL 149, PL 34, i 101, na ime Nikole (Jure) Krstanović
u dijelu 1/1 i Joze (Andrije) Baćak u dijelu 1/1, kojima
po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju k.č.135/1,
k.č.143, k.č.135/1, k.č.143, k.č.143, k.č.143, k.č.144,
k.č.143, k.č.143, k.č.177, k.č.144, k.č.178, k.č.174,
k.č.177, k.č.170, k.č.178, k.č.170, k.č.172 u K.O.Letka i
K.O.Sarajlije na ime Tome (Tome) Baćak u dijelu od 1/5
i drugih, kmetsko selište Krstanović u dijelu 1/1, Nikole
(Ivana) Baćak u dijelu od 1/3 i drugih, kmetsko selište
Malekin u dijelu 1/1, Nikole (Ivana) Baćak u dijelu od 1/3
i drugih, Jure (Stipana) Baćak u dijelu od 1/3 i drugih,
- k.č.267, k.č.275, k.č.293, k.č.295, k.č.231, k.č.242,
k.č.241, k.č.231, k.č.233, k.č.234, liv. 6 kl. pov.263 m2,
liv. 7 kl. pov. 2898 m2, paš. 5 kl. pov. 2912 m2, liv. 5 kl.
pov.2858 m2, paš. 5 kl. pov.624 m2, paš. 5 kl. pov.6393 m2,
liv. 6 kl. pov.1388 m2, liv. 6 kl. pov. 125 m2, paš. 5 kl. pov.
2474 m2, liv. 7 kl. pov.4049 m2, sve upisano u K.O.Letka u
PL 34, PL 101, PL 75, PL 43, PL 79, PL 75, PL 34, PL 79,
PL 75, PL 34, PL 79, na ime Joze (Andrije) Baćak u dijelu
1/1, Ante (Grge) Malekin u dijelu od ¼ i ostalih, Šumske
uprave u dijelu 1/1, Frane (Tomislava) Bokanović u dijelu
1/1, Anđe (Ivana) Kovčo u dijelu od ¼ i ostalih, Joze
(Andrije) Baćak u dijelu 1/1, Anđe (Ivana) Kovčo u dijelu
od ¼ i ostalih, kojima po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju k.č.172, k.č.170, k.č.174, k.č.170, k.č.151/1,
k.č.170, k.č.236/1, k.č.151/1, k.č.231/2, k.č.151/1, k.č.146,
k.č.184, k.č.151/2, k.č.151/2, k.č.146, k.č.184, k.č.151/2,
k.č.147/1, na ime Jure (Stipana) Baćak u dijelu od 1/3
i drugih, kmetsko selište Malekin sa 1/1, Tome (Tome)
Baćak u dijelu od 1/5 i drugih, Jakova (Frane) Baćak u
dijelu od 1/9 i drugih, Nikole (Ivana) Baćak u dijelu od
1/5 i drugih, kmetsko selište Kovčo, Tome (Tome) Baćak
u dijelu od 1/5,
- k.č.206, k.č.207, k.č.45, k.č.47, k.č.46, k.č.44, k.č.54,
k.č.1, liv. 7 kl. pov. 70 m2, paš. 6 kl.13530 m2, paš. 5 kl.
pov.2650 m2, paš. 5 kl. pov.985 m2, liv. 7 kl. pov.1672m2,
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paš. 5 kl. pov.922 m2, šuma 5 kl. pov. 5 m2, paš. 5 kl. pov.
63 m2, sve upisane u K.O.Letka u PL 75, PL 44, PL 118,
na ime Šumske uprave 1/1, Petra (Ilije) Baćak sa 1/1 i
Bože (Ivana) Protuđer u dijelu 1/21 i ostalih, kojima po
zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju k.č.146, k.č.197,
k.č.194/1, upisane na ime Nikole (Marka) Stipić u dijelu
od ½, kmetsko selište Kovčo u dijelu 1/1, Joke (Grge)
Bagarić u dijelu 1/1, Nikole (Marka) Stipić u dijelu ½ i
drugih.
3. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
općeg interesa i izvlaštenje za VE Pakline 2 - platoi
vjetroturbina, i to:
- k.č.511, k.č.590, liv. 7 kl. pov. 2006 m2, paš. 4 kl. pov.2823
m2, upisane u K.O.Mokronoge, u PL 228 i PL 134 na ime
Stipe (Marijana) Protuđer u dijelu 1/1 i Šumske uprave
1/1, kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju
k.č.202, k.č.194, k.č.202, k.č.190/3, k.č.190/2, k.č.576,
k.č.190/1, upisane na ime Munibbega (Dervišage) Spahić
sa 1/1, općenarodne imovine sa 1/1, Ivana (Mije) Stanić
u dijelu od 3/260 i drugih, kmetsko selište Stanić u dijelu
od ½,
- k.č.910, paš. 4 kl. pov.4854 m2 upisana u K.O.Mokronoge
u PL 135 na ime Šumske uprave u dijelu 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č.194, k.č.202,
k.č.190/3, k.č.190/2, k.č.576, k.č.190/1, kao općenarodna
imovina u dijelu 1/1, Ivana (Mije) Stanić u dijelu od 3/260
i drugih, kmetsko selište Stanić u dijelu od 1/2,
- k.č.910, paš. 4 kl. pov. 4854 m2 u K.O.Mokronoge u PL
135 na ime Šumske uprave 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara 190/4, k.č.202, k.č.190/3, k.č.190/2,
k.č.576, k.č.190/1, na ime općenarodne imovine u dijelu
1/1, Minibbega (Dervišage) Spahić u dijelu 1/1, Ivana
(Mije) Stanić u dijelu od 3/260, Dževahire Tiro u dijelu
od 1/20 i kmetsko selište Stanić u dijelu od ½,
- k.č.910, paš. 4 kl. pov.3638 m2, k.č.440 liv. 7 kl.
pov.1198 m2, upisane u K.O.Mokronoge u PL 135 i PL
370 na ime Šumske uprave 1/1 i Ivana (Veselka) Stanić
u dijelu od 1/7 i drugih, kojima po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara k.č.190/4, k.č.202, k.č.190/3, k.č.190/2,
k.č.576, k.č.190/1, k.č.190/1 na ime općenarodne imovine
sa 1/1, Munibbega (Dervišage) Spahić u dijelu 1/1, Ivana
(Mije) Stanić u dijelu od 3/260 i drugih, Dževahira Tiro u
dijelu od 1/20, kmetsko selište Stanić u dijelu od ½,
- k.č.429, k.č.210, k.č.426, k.č.1, liv. 7 kl. pov.398 m2,
paš. 4 kl. pov.1922 m2, liv. 7 kl. pov. 48 m2 i paš. 5 kl.
pov.408 m2 sve upisane u K.O.Mokronoge u PL 242,
PL 135, PL 272, PL 59, na ime Gabre (Ivana) Stanić u
dijelu od ½ i drugih, Šumske uprave u dijelu od 1/1, Mije
(Joze) Stanić u dijelu 1/1, kojima po zemljišnoknjižnom
operatu odgovaraju k.č.190/1, k.č.569, k.č.190/4,
k.č.202, k.č.190/3, k.č.190/2, k.č.576, k.č.190/1, k.č.569,
k.č.190/1, k.č.569, k.č576, k.č.240/1, k.č.254, k.č.255,
k.č.259, k.č.268, k.č.222/1, k.č.222/2, k.č.442, 445/1,
150 kao kmetsko selište Stanić u dijelu od ½, Šumske
uprave 1/1, kmetsko selište Jakić i Krišto u dijelu 1/1,
Jusufa (Osmana) Lokmić u dijelu od ¼ i drugih, kmetsko
selište Stipić u dijelu 1/1, Pere (Riste) Šantić u dijelu 1/3
i drugih, kmetsko selište Krstanović u dijelu 1/1 i Šumske
uprave u dijelu 1/1,
- k.č.1 paš. 5 kl. pov.4088 m2 upisana u K.O.Sarajlije
u PL 59 na ime Šumske uprave u dijelu 1/1, kojoj po
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zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č.190/1, k.č.569,
k.č.576, k.č.240/1, k.č.254, k.č.255, k.č.259, k.č.268,
k.č.222/1, k.č.222/2, k.č.442, k.č.445/1, k.č.150, na ime
kmetsko selište Stanić u dijelu od ½ i ostalih, Šumske
uprave u dijelu 1/1, kmetsko selište Jakić i Krišto u dijelu
1/1, Osmana (Jusufa) Lokmić u dijelu od ¼ i drugih, Pere
(Riste) Šantić u dijelu 1/1, obitelj Krstanović u dijelu 1/1,
Šumska uprava 1/1
- k.č.1 paš. 5 kl. pov.4839 m2 upisana u K.O.Sarajlije
u PL 59 na ime Šumske uprave u dijelu 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č.190/1,
k.č.569, k.č.576, k.č.240/1, k.č.254, k.č.255, k.č.259,
k.č.268, k.č.222/1, k.č.222/2, k.č.442, k.č.445/1, k.č.150,
na ime kmetsko selište Stanić u dijelu od ½ i ostalih,
Šumske uprave u dijelu 1/1, kmetsko selište Jakić i Krišto
u dijelu 1/1, Osmana (Jusufa) Lokmić u dijelu od ¼ i
drugih, Pere (Riste) Šantić u dijelu 1/1, obitelj Krstanović
u dijelu 1/1, Šumska uprava 1/1
- k.č.1 i k.č.46 paš. 5 kl. pov.4485 m2 i paš. 5 kl. pov.400
m2 u K.O.Sarajlije u PL 59 i 87 na ime Šumske uprave
u dijelu 1/1 i Ivana (Bože) Jurič u dijelu 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č.190/1, k.č.569,
k.č.576, k.č.240/1, k.č.254, k.č.255, k.č.259, k.č.268,
k.č.222/1, k.č.222/2, k.č.442, k.č.445/1, k.č.150, k.č.168
na ime kmetsko selište Stanić u dijelu od ½ i ostalih,
Šumske uprave u dijelu 1/1, kmetsko selište Jakić i Krišto
u dijelu 1/1, Osmana (Jusufa) Lokmić u dijelu od ¼ i
drugih, Pere (Riste) Šantić u dijelu 1/1, obitelj Krstanović
u dijelu 1/1, Šumska uprava 1/1 i kmetsko selište Stipić
1/1,
- k.č.84, k.č.83, k.č.494, k.č.493, k.č.498, liv. 7 kl.
pov.1563 m2, paš. 5 kl. pov.2812 m2, u K.O.Sarajlije u
PL 161 i 162 na ime Andrije (Adama) Landeka u dijelu
od 5/12 i drugih, kojima po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju k.č.222/1, k.č.218/2, k.č 222/2, k.č.222/4 na
ime kmetsko selište Stipića 1/1, Šumske uprave 1/1, Pere
(Riste) Šantić 1/1,
- k.č.494, k.č.493, k.č.498, k.č.1, k.č.499, paš. 4 kl.
pov.1088 m2, liv. 5 kl. pov.3752 m2, liv. 6 kl. pov.859 m2,
paš. 5 kl. pov.508 m2, paš. 4 kl. pov.2238 m2, sve upisane u
K.O.Sarajlije u PL 235, PL 318, PL 179, PL 59 i PL 179 na
ime Ivana (Tome) Stipić u dijelu 1/1, Mije (Tome) Stipić
u dijelu 1/12, Joze (Ivana) Mamić u dijelu od 1/3 i drugih,
Šumske uprave sa 1/1, Joze (Ivana) Mamić u dijelu 1/3 i
drugih, kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju
k.č.222/2, k.č.222/1, k.č.222/5, k.č.222/1, k.č.222/7,
k.č.190/1, k.č.569, k.č.576, k.č.240/1, k.č.254, k.č.255,
k.č.259, k.č.268, k.č.222/1, k.č.222/2, k.č.442, k.č.445/1,
na ime Pere (Riste) Šantić u dijelu od 1/3 i drugih, kmetsko
selište Stipić u dijelu 1/1, kmetsko selište Stanić u dijelu
1/1, Šumske uprave 1/1, Jusufa (Osmana) Lokmić u dijelu
od ¼, kmetsko selište Stipić 1/1, Pere (Riste) Šantić sa 1/3
i ostalih, kmetsko selište Krstanović, Šumska uprava 1/1,
Tadija (Pere) ančić sa 1/1, Jakov (Joke) Krstanović sa ½,
Ante (Mate) Sladoja sa 1/1, kmetsko selište Stipić sa 1/1
i Šumska uprava 1/1,
- k.č.499, k.č.460, paš. 4 kl. pov.3982 m2, liv. 6 kl. pov.845
m2, sve upisane u K.O.Sarajlije u PL 179 i PL 238 na ime
Joze (Ivana) Mamić u dijelu od 1/3 i ostalih i Ante (Mate)
Sladoja u dijelu od 1/3 i ostalih, koje po zemljišnoknjižnom
operatu odgovaraju k.č. 222/3, k.č.22/7, k.č.167/2,
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k.č.167/3, k.č.153, k.č.222/8, k.č.222/1, k.č.150, k.č.153,
k.č.222/8 na ime Pere (riste) šantić u dijelu od 1/3 i ostalih,
kmetsko selište Stipić, Tadije (Pere) Ančić u dijelu 1/1,
Jakova (Joke) Krstanović u dijelu ½, Ante (Mate) Sladoja
sa 1/1, kmetsko selište Stipić sa 1/1 i Šumska uprava sa
1/1
- k.č.1 i k.č.449 paš. 5 kl. pov.3821 m2 liv. 6 kl. pov.1022
m2 u K.O.Sarajlije u PL 59 i PL 56 na ime Šumske uprave
u dijelu 1/1 i DS Poljoprivredno dobro «Čvrsnica» u
dijelu 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara
k.č.190/1, k.č.569, k.č.576, k.č.240/1, k.č.254, k.č.255,
k.č.259, k.č.268, k.č.222/1, k.č.222/2, k.č.442, k.č.445/1,
k.č.150, na ime kmetsko selište Stanić u dijelu od ½ i
ostalih, Šumske uprave u dijelu 1/1, kmetsko selište Jakić
i Krišto u dijelu 1/1, Osmana (Jusufa) Lokmić u dijelu
od ¼ i drugih, Pere (Riste) Šantić u dijelu 1/1, obitelj
Krstanović u dijelu 1/1, Šumska uprava 1/1 i kmetsko
selište Stipić 1/1,
- k.č.444 i k.č.428 paš. 4 kl. pov. 2311 m2, liv. 7 kl.
pov.2530 m2, sve upisane u K.O.Sarajlije u PL 133 i PL
195 na ime Vinka (Ivana) Krstanović u dijelu od ½ i drugih
i Ivana (Mate) Mašić sa 1/1, kojima po zemljišnoknjižnom
operatu odgovaraju k.č.445/1, k.č.150, k.č.445/1 i k.č.442
na ime kmetsko selište Krstanović sa 1/1 i Šumska uprava
sa 1/1,
- k.č.362, k.č.360, k.č.359, k.č.358, k.č.293, k.č.295,
paš. 4 kl. pov.415 m2, liv. 6 kl. pov.1613 m2, paš. 4 kl.
pov.2694 m2, liv. 6 kl. pov. 92 m2, paš. 5 kl. pov.2266
m2, liv. 5 kl. pov.2702 m2, sve upisane u K.O.Letka u PL
97 i PL 165 na ime Ivana (Joze) Krstanović u dijelu od
½ i drugih i Frane (Ivana) Stipić u dijelu od ¼ i drugih,
kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju k.č.444,
k.č.445/1, k.č.233/1, k.č.445/1, k.č.233/1 i k.č.249 na ime
kmetsko selište Krstanović u dijelu 1/1, općenarodna
imovina u dijelu 1/1, Stipić (Ivana) Marka u dijelu od 1/5
i ostalih,
- k.č. 293 i k.č.295 paš. 5 kl. pov.2266 m2, liv. 5 kl.
pov.2702 m2 upisane u K.O.Letka u PL 75 i 43 na ime
Šumske uprave sa 1/1 i Frane (Tomislava) Bokanović sa
1/1, kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju
k.č.170, k.č.236/1, k.č.151/1, k.č.231/2, k.č.151/1, na ime
kmetskog selišta obitelji Malekin sa 1/1, kmetsko selište
obitelji Radoš sa 1/1, Jakova (Frane) Baćak u dijelu od
1/9 i ostalih i kmetsko selište Kovčo sa 1/1,
- k.č.242, k.č.241, paš. 5 kl. pov. 4507 m2, liv. 6 kl. pov. 6
m2, sve upisane u K.O.Letka u PL 75 i 34 na ime Šumske
uprave sa 1/1, Joze (Andrije) Baćak sa 1/1, kojima
po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju k.č.184,
k.č.151/2, k.č.151/1, k.č.151/2, k.č.146, upisane na ime
Nikole (Ivana) Baćak u dijelu od 1/3 i ostalih, kmetsko
selište Kovčo sa 1/1, Ante (Tome) Baćak u dijelu od 1/3
i ostalih,
- k.č.318, k.č.339, k.č.72, paš. 5 kl. pov. 1562 m2, paš.
5 kl. pov. 743 m2, paš. 5 kl. pov. 3508 m2, sve upisane
u K.O.Letka u PL 75, PL 128, PL 45 upisane na ime
Šumske uprave 1/1, Mije (Bariše) Radoš sa 1/18 i ostalih
i Šumske uprave sa 1/1, kojima po zemljišnoknjižnom
operatu odgovaraju k.č.254, k.č.231/3, k.č.229, k.č.236/1,
k.č.231/2, k.č.213/1, k.č.210/1, k.č.213/1, k.č.106,
k.č.1/11 kao kmetsko selište Radoš sa 1/1, Ante (Tome)
Baćak u dijelu od 1/3 i drugih, kmetsko selište Kovčo sa
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1/1, kmetsko selište Radoš sa 1/1,
- k.č.72, paš. 5 kl. pov.4950 m2 upisana u K.O.Vedašić
u PL 45 na ime Šumske uprava sa 1/1, koja po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č.210/1, k.č.213/1,
k.č.106 i k.č.1/11 na ime Ante (Tome) Baćak u dijelu od
1/3 i ostalih, kmetsko selište Radoš i prijepisa posjedovnog
lista broj 55, 51, 53, 54 i 90.
4. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
općeg interesa i izvlaštenje za VE Pakline 2 – trase
pristupnih i servisnih cesta, i to:
- k.č.534, k.č.541, k.č.536, k.č.529, k.č.528, k.č.516,
k.č.519, k.č.517, k.č.513, k.č.512, liv. 7 kl. pov. 527 m2,
paš. 5 kl. pov.4085 m2, šuma 7 kl. pov. 733 m2, paš. 5 kl.
pov.555 m2, liv. 7 kl. pov.11 m2, paš. 5 kl. pov.6863 m2, paš.
5 kl. pov.2290 m2, liv. 7 kl. pov.618 m2, paš. 5 kl. pov.86
m2, paš. 5 kl. pov.726 m2, sve upisane u K.O.Mokronoge u
PL 27, PL 41, PL 163, PL 161, PL 228 na ime Marka (Božr)
Baković u dijelu od 1/6 i drugih, Marka (Ante) Baković
u dijelu od ½ i drugih, Jakova (Marka) Jurič sa 1/1, Ivana
(Nikole) Jurič sa 1/1, Jakova (Marka) Jurič sa 1/1 i Stipe
(Marijana) Protuđer sa 1/1, kojima po zemljišnoknjižnom
operatu odgovaraju k.č.233, k.č.235/5, k.č.234/7,
k.č.234/4, k.č.233, k.č.235/5, k.č.234/4, k.č.235/5,
k.č.234/4, k.č.234/4, k.č.224, k.č.230, k.č.224, k.č.224,
k.č.230, k.č.190/4, na ime Sime (Pave) Kovačević u dijelu
od ½ i drugih, Marka (Ivana) Baković u dijelu od 1/3 i
drugih, kmetsko selište obitelji Baković i Santro sa 1/1,
Nike (Mariše) Jurič sa dijelom 1/3 i drugih i općenarodna
imovina sa 1/1,
- k.č.910 paš. 4 kl. pov.24036 m2 u K.O.Mokronoge
upisana u PL 135 na ime Šumske uprave sa 1/1, kojoj
po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju k.č.190/4,
k.č.202, k.č.190/3, k.č.190/2, k.č.576, k.č.190/1, na ime
općenarodna imovina sa 1/1, Munibaga (Dervišage)
Spahić sa 1/1, Ivana (Mije) Stanić sa 3/260 i drugih,
kmetsko selište Stanić u dijelu ½ i drugih,
- k.č.440 liv. 7 kl. pov.660 m2 u K.O.Mokronoge u PL 370
na ime Ivana (Veselka) Stanić u dijelu od 1/7 i drugih,
kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č.190/1,
upisana na ime kmetskog selišta Stanić u dijelu od ½ i
drugih,
- k.č.909, k.č.433, k.č.432, k.č.430, k.č.429, k.č.427,
k.č.428, k.č.426, k.č.1, sve upisane u K.O.Mokronoge u
PL 132, PL 268, PL 175, PL 242, PL 251, PL 272, PL 59
na ime DS putevi sa 1/1, Marka (Bariše) Stanić sa 1/1,
Ante (Marijana) Kovčko sa 1/1, Gabre (Ivana) Stanić sa ½
i drugih, Ivana (Marka) Stanić sa 1/1, Mije (Joze) Stanić sa
1/1, Šumske uprave sa 1/1, kojima po zemljišnoknjižnom
operatu odgovaraju k.č.190/1, k.č.224, k.č.190/4,
k.č.190/1, k.č.567, k.č.190/1, k.č.190/1, k.č.569, k.č.190/1,
upisane na ime kmetskog selišta Stanić u dijelu od ½, Nike
(Bariše) Jurič u dijelu od 1/3, općenarodna imovina sa
1/1, kmetsko selište Stanić u dijelu od ½ i drugih, Šumska
uprava sa 1/1, kmetsko selište Krišto i Jakić sa 1/1, Jusufa
(Osmana) Lokmić u dijelu od ¼ i drugih, obitelj Stipić sa
1/1, Pere (Riste) Šantić sa 1/3 i drugih, kmetsko selište
Krstanović sa 1/1 i Šumska uprava sa 1/1,
- k.č.13, k.č.10, k.č.11, paš. 5 kl. pov.3860 m2, liv. 5 kl.
pov. 49 m2, liv. 6 kl. pov. 89 m2, paš. 5 kl. pov. 99 m2, sve
upisane u K.O.Sarajlije u PL 62, na ime Grge (Frane) Jakić
u dijelu od 12/20 i drugih, kojima po zemljišnoknjižnom
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operatu odgovaraju k.č.258, k.č.254, upisane na ime
kmetskog selišta Jakić i Krišto u dijelu 1/1,
- k.č.40, k.č.43, k.č.44, k.č.45, paš. 5 kl. pov. 99 m2, paš. 5
kl. pov. 2785 m2, liv. 6 kl. pov. 1647 m2, liv. 5 kl. pov.216
m2, liv. 6 kl. 56 m2, sve upisane u K.O.Sarajlije u PL 98,
PL 87, na ime Mare (Joze) Jurič sa 1/1, Ivana (Bože) Jurič
sa 1/1, kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju
parcele k.č.259, k.č.268, k.č.259, k.č.268, k.č.276, k.č.268
upisane na ime Jusufa (Osmana) Lokmić u dijelu od ¼ i
ostalih, kmetsko selište Krišto sa 1/1,
- k.č.78, k.č.79, k.č.80, k.č.84, k.č.83, liv. 6 kl. pov. 56
m2, paš. 5 kl. pov. 2242 m2, liv. 6 kl. pov. 5 m2, liv. 7
kl. pov. 1436 m2, paš. 5 kl. pov.5106 m2, sve upisane
u K.O.Sarajlije u PL 250, PL 161, na ime Ilije (Ivana)
Stipić sa 1/1, Andrije (Adama) Landeka u dijelu od 5/12 i
ostalih, kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju
k.č.222/1, k.č.242, k.č.218/2, k.č.222/2, k.č.222/4, upisane
kao kmetsko selište Stipić sa 1/1, Šumske uprave sa 1/1,
Pere (Riste) Šantić u dijelu 1/3 i ostalih,
- k.č.482, k.č.485, k.čp.484, k.č.494, k.č.486, k.č.498,
paš. 5 kl. pov. 510 m2, paš. 5 kl. pov. 4757 m2, paš. 5
kl. pov. 90 m2, paš. 4 kl. pov. 2022 m2, liv. 5 kl. pov. 345
m2, liv. 6 kl. pov. 165 m2, sve upisane u K.O.Sarajlije u
PL 179, PL 250, PL 251, PL 253, PL 250, PL 179 na ime
Joze (Ivana) Mamić u dijelu od 1/3, Ilije (Ivana) Stipić
sa 1/1, Dominika (Ivana) Škaro u dijelu od ½, Ivana
(Tome) Stipić sa 1/1 i Joze (Ivana) Mamić u dijelu od 1/3 i
ostalih, kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju
k.č.222/2, k.č.222/4, k.č.222/5, k.č.229, k.č.222/1, k.č.229
i k.č.222/7 upisane na ime Pere (Riste) Šantić u dijelu od
1/3 i ostalih, kmetsko selište oibtelji Stipić sa 1/1,
- k.č.499, k.č.476, k.č.460, paš. 4 kl. pov. 11256 m2, paš.
4 kl. pov. 60 m2, liv. 6 kl. pov. 3648 m2, sve upisane u
K.O.Sarajlije u PL 179, PL 276, PL 238, na ime Joze
(Ivana) Mamić u dijelu od 1/3 i ostalih, Mare (Jure)
Krstanović sa 1/1, Ante (Mate) Sladoja u dijelu od 1/3 i
ostalih, kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju
k.č.222/3, k.č.222/7, k.č.167/2, k.č.167/3, k.č.153,
k.č.222/8, k.č.222/1, k.č.150, upisane na ime Pere (Riste)
Šantić u dijelu od 1/3 i ostalih, kmetsko selište Stipić
u dijelu 1/1, Tadije (Pere) Ančić sa 1/1, Jakova (Juke)
Krstanović u dijelu ½ i ostalih, Ante (Mate) Sladoja sa
1/1, kmetsko selište Stipić sa 1/1 i Šumske uprave sa 1/1,
- k.č.501 liv. 7 kl. pov. 784 m2 upisana u K.O.Sarajlije u PL
179 na ime Joze (Ivana) Mamić u dijelu od 1/3 i ostalih,
kojoj o zemljišnoknjižnom stanju odgovara k.č.222/8
upisana na ime kmetskog selišta Stipić sa 1/1,
- k.č.450, k.č.445, k.č.444, k.č.428, paš. 5 kl. pov. 27 m2,
liv. 6 kl. pov. 1083 m2, paš. 4 kl. pov. 3085 m2, liv. 7 kl.
pov. 1047 m2, sve upisane u K.O.Sarajlije u PL 56, PL
133, PL 195, na ime DS Poljoprivredno dobro «Čvrsnica»
sa 1/1, Vinka (Ivna) Krstanović sa 1/1 i ostalih, Ivana
(Mate) Mašić sa 1/1, kojima po zemljišnoknjižnom
operatu odgovaraju k.č.150, k.č.445/1, k.č.150, k.č.442,
na ime kmetskog selišta Stipić sa 1/1, Šumske uprave sa
1/1, Kmetskog selišta obitelji Krstanović sa 1/1,
- k.č.426, k.č.425, k.č.360, k.č.359, liv. 7 kl. pov. 4917
m2, paš. 5 kl. pov. 2041 m2, paš. 5 kl. pov. 155 m2, paš.
4 kl. pov. 695 m2, sve upisane u K.O.Sarajlije u PL 311,
PL 97, PL 165, na ime Ivana (Joze) Krstanović u dijelu
od ½, i ostalih, Ivana (Joze) Krstanović u dijelu od ½ i
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ostalih, Frane (Ivana) Stipić u dijelu od ¼ i ostalih, koje po
zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju k.č. 445/1, k.č.442,
k.č.445/1, 233/1, k.č.249, k.č.253 i k.č.249 upisane na ime
kmetskog selišta Krstanović sa 1/1, općenarodne imovine
sa 1/1 i Marka (Ivana) Stipić u dijelu od 1/5 i ostalih,
- k.č.358, k.č.353, k.č.355, k.č.352, k.č.322, k.č.267,
k.č.275, k.č.293, k.č.274, k.č.329, k.č.342, k.č.289,
k.č.300, k.č.298, k.č.276, k.č.318, k.č.270, liv. 6 kl. pov.
2261 m2, paš. 4 kl. pov. 1662 m2, liv. 7 kl. pov. 2040 m2,
paš. 4 kl. pov. 2399 m2, liv. 7 kl. pov. 9895 m2, liv. 6 kl.
pov. definirano u granicama VE Pakline 1, liv. 7 kl. 43 +
definiran u granicama VE Pakline 1, paš. 5 kl. 5725 + dio
definiran u granicama VE Pakline 1, liv. 6 kl. pov. 411 m2,
paš. 5 kl. pov.4747 m2, paš. 4 kl. pov.2252 m2, paš. 5 kl.
pov.4559 m2, paš. 5 kl. pov.970 m2, liv. 7 kl. pov.87 m2, paš.
5 kl. pov.5142 m2 + dio definiran u granicama VE Pakline
1, paš. 5 kl. 18704 m2, paš. 5 kl. definiran u granicama VE
Pakline 1, sve upisane u K.O.Letka u PL 165, PL 52, PL
52, PL 52, PL 21, PL 34, PL 101, PL 75, PL 101, PL 93, PL
79, PL 136, PL 84, PL 84, PL 101, PL 75, PL 34, na ime
Frane (Ivana) Stipić u dijelu od ¼ i ostalih, Joze (Jakova)
Bagarić u dijelu od 1/24 i ostalih, Joze (Jakova) Bagarić u
dijelu od 1/24 i ostalih, Joze (Jakova) Bagarić u dijelu od
1/24 i ostalih, Ivana (Joze) Baćak u dijelu od 1/24 i ostalih,
Joze (Andrije) Baćak sa 1/1, Ante (Grge) Malekin u dijelu
od ¼ i ostalih, Šumske uprave sa 1/1, Ante (Grge) Malekin
u dijelu od ¼ i ostalih, Stipana (Joze) Kovčo sa 1/1, Anđe
(Ivana ) Kovčo u dijelu od ¼ i ostalih, Jele (Ivana) Radoš
u dijelu od ½ i ostalih, Ivana (Filipa) Kovčo u dijelu od
1/8 i ostalih, Ivana (Filipa) Kovčo u dijelu od 1/8 i ostali,
Mate (Ivana) Kovčo u dijelu od 1/8 i ostalih, Ante (Grge)
Malekin u dijelu od ¼ i ostalih, Šumske uprave sa 1/1 i
Joze (Andrije) Baćak sa 1/1, koje po zemljišnoknjižnom
operatu odgovaraju k.č.233/1,m k.č.253, k.č.249, k.č.253,
k.č.253, k.č.253, k.č.254, k.č.255, k.č.253, k.č.172,
k.č.170, k.č.174, k.č.170, k.č.151/1, k.č.170, k.č.236/1,
k.č.151/1, k.č.231/1, k.č.170, k.č.231/3, k.č.231/1,
k.č.236/1, k.č.231/2, k.č.231/2, 227, 227, k.č.231/2,
k.č.236/1, k.č.170, k.č.172, k.č.254, k.č.231/3, k.č.229,
k.č.236/1, k.č.231/2, k.č.172, k.č.170, sve upisane na ime
općenarodne imovine sa 1/1, kmetskog selišta Stipić sa
1/1, Mark (Ivana) Stipić u dijelu od 1/5 i ostalih, kmetskog
selišta Malekin sa 1/1, kmetskog selišta Malekin sa 1/1,
kmetskog selišta Malekin sa 1/1, Ante (Tome) Baćak u
dijelu od 1/3 i ostalih, Jure (Stipana) Baćak u dijelu od 1/3
i ostalih, Jakova (Frane) Baćak u dijelu od 1/9 i ostalih,
kmetskog selišta Radoš sa 1/1, Jure (Stipana) Baćak u
dijelu od 1/3 i ostalih,
- k.č.295, k.č.242, k.č.241, k.č.232, k.č.233, k.č.234,
k.č.72, paš. 5 kl. pov. 4373 + definirano u granicama VE
Pakline 1, paš. 5 kl. pov. 551 m2 + definirano u granicama
VE Pakline 1, liv. 6 kl. defeinirano u granicama VE
Pakline 1, paš. 5 kl. pov. 846 + dio definiran u granicama
VE Pakline 1, liv. 7 kl. definirano u granicama VE Pakline
1, paš. 5 kl. pov. 12021 m2, sve upisane u K.O.Letka i
K.O.Vedašić u PL 43, PL 75, PL 34, PL 79, PL 79, PL
79, PL 45 na ime Frane (Tomislava) Bokanović sa 1/1,
Šumske uprave sa 1/1, Joze (Andrije) Baćak sa 1/1, Anđe
(Ivana) Kovčo u dijelu od ¼ i ostalih i Šumske uprave
sa 1/1, kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju
k.č.151/1, k.č.184, k.č.151/2, k.č.151/1, 151/2, k.č.146,
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k.č.146, k.č.184, k.č.151/2, k.č.146, k.č.147/1, k.č.151/2,
k.č.210/1, k.č.213/1, k.č.106 i k.č.1/11, sve upisne na ime
Ante (Tome) Baćak u dijelu od 1/3 i ostalih, kmetskog
selišta Kovčo sa 1/1, kmetskog selišta Radoš sa 1/1, Jure
(Stipana) Baćak u dijelu od 1/3 i ostalih, kmetskog selišta
Malekin sa 1/1, Jakova (Frane) Baćak u dijelu od 1/9 i
ostalih, Nikole (Ivana) Baćak u dijelu od 1/3 i ostalih,
Tome (Tome) Baćak u dijelu od 1/5 i ostalih, Ante (Tome)
Baćak u dijelu od 1/5 i ostalih, kmetskog selišta Radoš sa
1/1, prijepis posjedovnog lista 55, 51, 53, 54, 55 i 90.

Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj: 2/99, 2/00 i 6/05) Općinsko vijeće Tomislavgrad na
sjednici održanoj 28. srpnja 2011. godine, d o n o s i

II.

Daje se ovlaštenje Općinskom javnom pravobranitelju
za sklapanje nagodbe u postupku utvrđivanja naknade za
arondirana zemljišta.

Korisnik izvlaštenja za izgradnju objekata iz točke 1.
ovog Rješenja je tvrtka ˝Kamen-dent˝ d.o.o. Mostar.
III.
Određuje se nadležna Služba za geodetske poslove,
imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina Općine
Tomislavgrad da provede postupak izvlaštenja nekretnina
za izgradnju bjekata iz točke 1. ovog rješenja.

RJEŠENJE
o davanju ovlaštenja za sklapanje
nagodbe u postupku utvrđivanja naknade
za arondirana zemljišta
Članak 1.

Članak 2.
Nakon što dobije ovlaštenje Općinsko javno pravobraniteljstvo pristupit će sklapanju i potpisivanju nagodbe
koju je predložilo Povjerenstvo za okončanje postupka
arondacije i o tome izvijestiti vijeće.
Članak 3.

Broj: 01-02-1393/11
Tomislavgrad, 28. srpnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

Sastavni dio ovog rješenja je dopis Općinskog javnog
pravobranitelja upućen Općinskom vijeću općine Tomislavgrad, broj: U-3/2011 od 1.srpnja 2011.godine.

***

Članak 4.

Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/09,
2/00 i 6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici
održanoj 28. srpnja 2011. godine d o n i j e l o j e

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

RJEŠENJE
I
Daje se suglasnost na odredbe Ugovora o međusobnoj
suradnji, broj:02-23-1057/11 od 22.06. 2011.godine, sklopljen između općine Tomislavgrad i gospodarskog društva TOMISLAVGRAD-KUPRES d.o.o. Tomislavgrad,
za korištenje prostora za izgradnju i korištenje vjetroelektrane na lokaciji «Baljci», u cilju proizvodnje električne
energije.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1381/11.
Tomislavgrad, 28. srpnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene
novine F BiH», broj 49/06), i članka 61. Statuta općine

Broj: 01-02-1385/11.
Tomislavgrad, 28. srpnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH («Službene novine F
BiH» br.49/06) i članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» br.2/99, 2/00 i
6/05) Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj
28. srpnja 2011.godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o davanju suglasnosti na uvećanje
cijena usluga Javne ustanove
Starački dom TOMISLAVGRAD
Članak 1.
Daje se suglasnost na uvećanje cijena usluga Javne
ustanove Starački dom Tomislavgrad za sve utvrđene kategorije korisnika.
Članak 2.
Sastavni dio ovog rješenja je Odluka Upravnog vijeća
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Javne ustanove Starački dom Tomislavgrad broj: 161/11
od 1. srpnja 2011.godine.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1386/11.
Tomislavgrad, 28. srpnja 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Stručna služba Općinskog vijeća Općine Tomislavgrad
postupajući po službenoj dužnosti u predmetu utvrđivanja javnog interesa za izgradnju Vjetrolektrane Pakline 1
i Vjetroelektrane Pakline 2, na temelju članka 37.Statuta
Općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj:2/99, 2/00 i 6/05) u svezi s člankom 217. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije
BiH», broj: 2/98 i 48/99), d o n o s i
ZAKLJUČAK
o ispravci greške
U Rješenju Općinskog vijeća Općine Tomislavgrad
broj:01-02-1392/11 od 28.srpnja 2011.godine kojim se
točkom I («Utvrđuje da je od općeg interesa izgradnja
Vjetroelektrane Pakline 1 i Vjetroelektrane Pakline 2, te
se u svrhu istog može pristupiti izvlaštenju nekretninama
navedenih kao u prilozima Elaborata izvlaštenja za proglašenje javnog interesa Vjetrolektrane Pakline 1 i Vjetroelektrane 2 u korst «Kamen-denta» d.o.o. Mostar i to:
1. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje općeg interes a i izvlaštenje za VE Pakline 1-platoi
vjetroturbina i podaci o nekretninama za izgradnju trafostanice s pristupnom cestom.
2. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje općeg interesa i izvlaštenje za VE Pakline 1 – trase
pristupnih i servisnih cesta.
3. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje općeg interesa i izvlaštenje za VE Pakline 2- platoi
vjetroturbina.
4. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje općeg interesa i izvlaštenje za VE Pakline 2- trase
pristupnih i servisnih putova, treba da glasi:
I « Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja Vjetroelektrane Pakline 1 i Vjetroelektrane Pakline 2, te se u
svrhu istog može pristupiti izvlaštenju nekretnina navedenih kao u prilozima Elaborata izvlaštenja za proglašenje
javnog interesa- Vjetrolektrane Pakline 1 iVjetrolektrane
Pakline 2 u korist «Kamen-denta» d.o.o. Mostar i to:
1. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje općeg interes a i izvlaštenje za VE Pakline 1-platoi
vjetroturbina i podaci o nekretninama za izgradnju trafostanice s pristupnom cestom.
2. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje općeg interesa i izvlaštenje za VE Pakline 1 – trase
pristupnih i servisnih cesta.

3. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje općeg interesa i izvlaštenje za VE Pakline 2- platoi
vjetroturbina.
4. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje općeg interesa i izvlaštenje za VE Pakline 2- trase
pristupnih i servisnih cesta.
U obrazloženju gore navedenog rješenja sve riječi
«opći interes» zamjenjuju se s riječima «javni interes».
Ostali dijelovi rješenja ostaje nepromijenjeni.
Ova ispravka ima pravni učinak od dana od kojeg pravni učinak ima gore navedeno rješenje.
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99,
2/00, 6/05) u a svezi s člankom 12. Odluke o utemeljenju
Javnog komunalnog poduzeća Tomislavgrad («Službeni
glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/97), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj 28. rujna 2011.
godine d o n i j e l o j e
ODLUKU
o prenošenju na upravljanje i održavanje
vodoopskrbnog sustava «Josip Jović», podsustav
Roško Polje-vodosprema Stražnica i distributivni
cjevovod sa kućnim priključcima
Članak 1.
Općinsko vijeću Tomislavgrad, daje na upravljanje i
održavanje vodoopskrbni sustav «Josip Jović», podsustav
Roško Polje-vodosprema Stražnica i distributivni cjevovod sa kućnim priključcima, Javnom komunalnom poduzeću Tomislavgrad.
Ukupna vrijednost podsustav je 972.025,15 KM.
Članak 2.
Poslove upravljanja i održavanja vodovoda Javno komunalno poduzeće Tomislavgrad, obavljat će na način da
korisnicima osigura redovnu opskrbu vodom.
Sredstva za održavanje vodovoda osigurat će se iz prihoda ostvarenih naplatom komunalnih usluga.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1830/11.
Tomislavgrad, 28. rujna 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 7. stavaka 2., a u svezi s člankom 6.
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stavak 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“ broj 34/03) i članka 61. Statuta
Općine Tomislavgrad („Službeni glasnik općine Tomislavgrad, broj 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 28. rujna 2011. godine,
donosi
ODLUKU
o utvrđivanju uvjeta i kriterija za izbor i
imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb
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dostaviti Općinskom vijeću na konačno imenovanje.
5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku.

Broj: 01-02-1829/11.
Tomislavgrad, 28. rujna 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***

1.

Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti i kriteriji za izbor
i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb u
Tomislavgradu.

2.

Uvjeti koje moraju kandidati ispunjavati da bi sudjelovali u postupku imenovanja su:

a)

Opći uvjeti iz članka 7. stavak 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji
BiH;
b) Posebne uvjete iz članka 104. Zakona o socijalnoj
skrbi HBŽ i članka 9. Statuta Centra za socijalnu skrb
Tomislavgrad i to:
• VSS ili VŠS društvenog smjera,
• najmanje 3 odnosno 5 godina radnog iskustva u
djelatnosti socijalne skrbi
3.
a)
•
•
b)
•
•
•
c)

Posebni kriteriji za vrednovanje referenci kandidata
koji ispunjavaju uvjete iz točke 2. ove odluke sa pripadajućim brojem bodova za izbor i imenovanje su:
Stručna sprema:
Sedmi stupanj VSS …………………..... 2 boda
Šesti stupanj VŠS ……………….........… 1 bod
Radno iskustvo:
Radno iskustvo u djelatnosti socijalne skrbi
do 5 godina …….……………….…..…… 1 bod
Radno iskustvo u djelatnosti socijalne skrbi
od 5- 10 godina …….………………..……2 boda
Radno iskustvo u djelatnosti socijalne skrbi
preko 10 godina……….….………………3 boda
Intervju/razgovor ……….…………… (1-5 bodova)

Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad, broj 2/99, 2/00
i 6/05), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad, na sjednici
održanoj 28. rujna 2011.godine, d o n o s i
ODLUKU
o postavljanju Spomenika duvanjskim
gastarbajterima u Tomislavgradu
I
Postavljanja se Spomenik duvanjskim gastarbajterima
u Tomislavgradu.
II
Spomenik će biti postavljen sa sjeverne strane perona
autobusnog kolodvora u Tomislavgradu (ispred čekaonice).
III
Spomenik je izrađen od bračkog kamena, rad Pere Jakšića, akademskog kipara.
IV
Troškove postavljanja i održavanja Spomenika snosit
će općine Tomislavgrad.
V

Broj pitanja koja se postavljaju na razgovoru utvrđuje
Povjerenstvo za izbor i ista imaju za cilj da utvrde stupanj
znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova za
koje se kandidat prijavio u reguliranom tijelu .
Nakon završetka razgovora svaki član Povjerenstva
pristupa ocjenjivanju kandidata, ocjenom od 1 do 5. Zbroj
bodova danih od strane svakog člana Povjerenstva za
izbor podijeljen s brojem članova Povjerenstva za izbor
predstavlja ocjenu kandidata.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1826/11.
Tomislavgrad, 28. rujna 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***

4.

Zadužuje se općinski načelnik za raspisivanje javnog natječaja za ravnatelja Centra za socijalnu skrb
Tomislavgrad.
Općinski načelnik će imenovati Povjerenstvo za
izbor, koje će razmotriti prijave, intervjuirati kandidate i utvrditi ranglistu kandidata.
Općinski načelnik će utvrditi prijedlog kandidata i

Na temelju članka 24. st. 1. Zakona o unutarnjoj trgovini ( «Službene novine F BiH», br. 40/10) i članka
61.Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/99 i 2/00), Općinsko vijeće
Tomislavgrad na svojoj sjednici održanoj dana 28. rujna
2011. godine, d o n o s i:
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ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke
o radnom vremenu
trgovinskih i ugostiteljskih objekata
Članak 1.
U Odluci o radnom vremenu trgovinskih i ugostiteljskih objekata («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj. 8/07) iza članka 5. dodaje se članak 5a. i glasi:
«Trgovac izuzetno može poslovati i izvan svoga istaknutog radnog vremena, povremeno, ukoliko za to ima
odobrenje nadležne općinske službe. Zahtjev za poslovanje izvan istaknutog radnog vremena podnosi se najmanje
dva dana ranije. Naknada za poslovanje izvan istaknutog
radnog vremena iznosi 1000 KM, a uplaćuje se u proračun Općine Tomislavgrad.
Poslovanje izvan istaknutog radnog vremena može se
odobriti za najviše dva (2) sata dnevno, ali ne može biti
nakon 23 sata.»
Članak 2.
U članku 17. ispred riječi: «i PU Tomislavgrad» stavlja
se zarez i dodaju riječi: «Uprava za inspekcijske poslove
HBŽ».
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

Članak 2.
Sastavni dio ovog rješenja je Odluka školskog odbora
Osnovne škole Stjepana Radića Prisoje o izboru i imenovanju ravnatelja Osnovne škole broj: 04-38-204/11 od
10. kolovoza 2011. godine.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1824/11.
Tomislavgrad, 28. rujna 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj:2/99, 2/00
i 6/05) i članka 39. Zakona o ustanovama («Narodne novine Hercegbosanske županije», broj 10/98), Općinsko
vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj 28. rujna 2011.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Javne ustanove Kulturno-informativnog centra
Tomislavgrad o imenovanju ravnateljice ustanove
Članak 1.

Broj: 01-02-1827/11
Tomislavgrad, 28. rujna 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine («Službene
novine F BiH», broj: 49/06 i članka 61. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad,
broj:2/99, 2/00 i 6/05), a u svezi s člankom 81. stavak 3.
Zakona o osnovnom školstvu («Narodne novine HBŽ»,
broj:7/04 i 12/08), Općinsko vijeća Tomislavgrad, na
sjednici održanoj 28. rujna 2011. godine, d o n o s i ,
RJEŠENJE
o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora
Osnovne škole Stjepana Radića u Prisoju o izboru
i imenovanju ravnatelja škole
Članak 1.
Daje se suglasnost na odluku školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Prisoju broj: 04-38-204/11 od
31.kolovoza 2011.godine o izboru i imenovanju Tihomira
Bakovića Antinog iz Tomislavgrada, nastavnika glazbene
kulture za ravnatelja Osnovne škole Stjepana Radića u
Prisoju na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Javne
ustanove Kulturno informativnog centra Tomislavgrad,
broj 04-19/11 od 09.rujna 2011. o imenovanju Danijele
Papić iz Tomislavgrada, ekonomistice, ravnateljicom Javne ustanove Kulturno informativni centar Tomislavgrad,
na vrijeme od 4 (četiri) godine.
Članak 2.
Sastavni dio ovog rješenja je Odluka Upravnog vijeća
Javne ustanove Kulturno-informativni centar Tomislavgrad, broj 04-19/11 od 09.rujna 2011. godine o imenovanju ravnateljice ustanove.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1822/11.
Tomislavgrad, 28. rujna 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00
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i 6/05) i članka 39. Zakona o ustanovama («Narodne novine Hercegbosanske županije» br.10/98), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj 28. rujna 2011.
godine d o n o s i

Sastavni dio ovog rješenja je Odluka školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića Prisoje o razrješenju
ravnateljice, broj: 04-38-221/11 od 31.kolovoza 2011.godine.

RJEŠENJE
o davanju suglasnosti na imenovanje
ravnatelja Javne ustanove Starački dom
Tomislavgrad

Članak 3.

Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Starački dom Tomislavgrad, broj 303/11 od
02.rujna 2011.godine o imenovanju Ilije Madunića Tominog, profesora obrane i zaštite iz Tomislavgrada, ravnateljem ustanove Starački dom Tomislavgrad, na vrijeme od
4 (četiri) godine.
Članak 2.
Sastavni dio ovog rješenja je Odluka Upravnog vijeća
Javne ustanove Starački dom Tomislavgrad o imenovanju
ravnatelja, broj 303/11 od 02. rujna 2011. godine.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1825/11.
Tomislavgrad, 28. rujna 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00
i 6/05) i članka 110. Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj
5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj 28. rujna 2011. godine d o n o s i
ZAKLJUČAK

Članak 3.
I
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02--1823/11.
Tomislavgrad, 28. rujna 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine («Službene
novine F BiH», broj :49/06 i članka 61. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad,
broj:2/99, 2/00 i 6/05), a u svezi s člankom 81. stavak 3.
Zakona o osnovnom školstvu («Narodne novine HBŽ»,
broj:7/04 i 12/08), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na
sjednici održanoj 28. rujna 2011. godine, d o n o s i ,
RJEŠENJE
o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora
Osnovne škole Stjepana Radića u Prisoju o
razrješenju ravnateljice škole
Članak 1.
Daje se suglasnost na odluku školskog odbora Osnovne škole Stjepana Radića u Prisoju broj: 04-38-221/11 od
31.kolovoza 2011.godine o razrješenju Luce Renić Antine, iz Kazaginca, nastavnice engleskog jezika s dužnosti
ravnateljice Osnovne škole Stjepana Radića Prisoje, radi
odlaska u mirovinu.
Članak 2.

Ne prihvaćaju se rješenja ministrice znanosti, prosvjete, kulture i športa u Vladi Hercegbosanske županije, Gordane Cikojević, o razrješenju ravnateljice Milice Skočibušić i raspuštanju Školskog odbora Osnovne škole «Ivan
Mažuranić» Tomislavgrad od dana 21.rujna 2011.godine,
zbog kršenja pozitivnih zakonskih propisa i podzakonskih akata, Zaključka Skupštine Hercegbosanske županije, broj 01-02-25/11 od 12.svibnja 2011.godine i pravnih
procedura u postupku donošenja rješenja o razrješenju
ravnateljice i raspuštanju Školskog odbora i ukidanju
broja sati iz engleskog jezika i informatike i zaobilaženja
prava utemeljitelja na davanje suglasnosti na razrješenje
ravnatelja i raspuštanje Školskog odbora.
II
Općinsko vijeće Tomislavgrad obvezuje ravnateljicu
Milicu Skočibušić i Školski odbor O.Š. «Ivan Mažuranić»
da nastave redovito obavljati poslove iz svojih nadležnosti propisanih Zakonom o osnovnom školstvu i drugim
zakonskim propisima i podzakonskim aktima.
III
Rješenja iz točke I ovog Zaključka, političke su naravi
i nemaju uporišta u Zakonu o osnovnom školstvu i drugim pozitivnim zakonskim propisima.
IV
Traži se od ministrice, Gordane Cikojević da poštuje
volju žitelja općine Tomislavgrad izraženu kroz odluke
Općinskog vijeća Tomislavgrad koje donose legalni i le-
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gitimni vijećnici izabrani na lokalnim demokratskim izborima te da povuče sporna rješenja.
V
Ukoliko ministrica u roku od 5 dana od dostave ovog
Zaključka ne povuče navedena rješenja, Općinsko vijeće će kod nadležnih tijela pokrenuti postupak utvrđivanja
odgovornosti ministrice za zlouporabu položaja i ovlasti.
VI
Pozivaju se tijela unutarnjih poslova da se suzdrže od
pružanja pomoći u provođenju spornih rješenja o smjeni
ravnateljice i Školskog odbora.
VII
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1810/11
Tomislavgrad, 28. rujna 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta Općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj 2/99,
2/00, 6/05), članka 5. stavak 2. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list SRBiH», broj 37/78, 29/90 i 22/91),
preuzetog Uredbom o preuzimanju i primjeni Zakona o
prometu nekretnina («Službene novine Federacije BiH»,
broj 5/95), Odluke o zaključivanju Ugovora o prijenosu
prava raspolaganja nekretnina sa HE «Orlovac» Sinj na
Općinu Tomislavgrad broj:01-023-108/88 od 06.07.1988.
godine, Odluke Općinskog vijeća broj:01-023-6/01 od
27.03.2001.godine o prometu nekretnina koje su u postupku izvlaštenja Buškog Blata postale vlasništvo Općine Tomislavgrad i članka 3. Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o prometu nekretnina koje su u postupku izvlaštenja Buškog Blata postale vlasništvo Općine Tomislavgrad
broj:01-023-1763/2010 od 29.10.2010.godine, Općinsko
vijeće Općine Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 11.
studenoga 2011. godine, donosi
RJEŠENJE
1. PRENOSI SE pravo vlasništva i pravo posjeda u
zemljišnim i katastarskim knjigama sa sadašnjeg nositelja
tog prava Općine Tomislavgrad, te upis prava vlasništva i
posjeda uz naknadu na Tomislava (Ante) Šola iz Grabovice, na parcelama kako slijedi:
- k.č. 509/6 zv. «Grabovica», u prirodi štala površine
35 m2 upisana u zk.ul. 972 u K.O. Grabovica kao državno
vlasništvo s pravom korištenja Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj po novom katastarskom operatu odgovara
k.č. 509/6 zv. «Grabovica» površine 35 m2 upisana u PL
250 u K.O. Grabovica kao posjed Općine Tomislavgrad

u dijelu 1/1,
- k.č. 1156/3 zv. «Grabovica» u prirodi kuća i oranica
površine 440 m2 upisana u zk. ul.972 u K.O. Grabovica
kao državno vlasništvo s pravom korištenja Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj po novom katastarskom operatu odgovara k.č.1156/3 zv. «Grabovica», kuća površine
35 m2 i oranica površine 400 m2 upisana u PL 250 u K.O.
Grabovica kao posjed Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1,
2. Tomislav ( Ante ) Šola iz Grabovice dužan je na ime
naknade za povrat predmetnih nekretnina uplatiti iznos od
4.950,00 KM (Slovima:četiritisućedevetstopedeset KM)
prema procjenjenoj vrijednosti nekretnina od strane Povjerenstva Općinskog vijeća za utvrđivanje cijene nekretnina koje su u postupku izvlaštenja Buškog Blata postale
vlasništvo Općine Tomislavgrad.
3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Služba za geodetske poslove,
imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenja prijavnog lista izvršit će upis prava vlasništva i prava posjeda po zemljišnoknjižnom i katastarskom operatu iz točke 1. dispozitiva
ovog rješenja u korist Tomislava ( Ante ) Šola iz Grabovice u dijelu 1/1.
Broj: 05/2-31-1-27/06
Tomislavgrad, 11. studenog 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 105. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine Hercegbosanske
županije», broj 2/10) i članka 61. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», br.2/99,
2/00 i 6/05), Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj
dana 11. studenoga 2011. godine d o n o s i
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
raspisivanje javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na raspisivanje javnog
natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu države na području općine Tomislavgrad od
strane Općinskog načelnika.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Javni natječaj za davanje
u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na
području općine Tomislavgrad.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
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Broj: 01-02-2121/11
Tomislavgrad, 11. studenog 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta Općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 5. stavak 2. Zakona o prometu nekretnina
(«Službeni list SRBiH», broj 37/78, 34/86, 1/90 i 22/91),
preuzetog Uredbom o preuzimanju i primjeni Zakona o
prometu nekretnina («Službene novine Federacije BiH»,
broj 5/95) i točke 1. Odluke Općinskog vijeća Općine Tomislavgrad o prestanku prava korištenja poljoprivrednog
zemljišta («Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj
7/06), Općinsko vijeće Općine Tomislavgrad na sjednici
održanoj dana 11. studenoga 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. Utvrđuje se prestanak i brisanje u katastru i zemljišnoj knjizi prava vlasništva, korištenja i posjeda Planinskog dobra i Zemljoradničke zadruge i njihovih pravnih
sljedbenika koje je upisano na poljoprivrednom zemljištu
na području općine Tomislavgrad, te upis istih prava na
općinu Tomislavgrad, bez naknade, i to u slijedećim katastarskim općinama i katastarskim česticama označenim
kao:
K.O.TOMISLAVGRAD:
- k.č.326, k.č.326, k.č.326, k.č.327 upisane u PL 20
u K.O.Tomislavgrad na ime D.S. Poljoprivrednog dobra
«Čvrsnica» u dijelu od 29/384,
- k.č.147, k.č.181, k.č.182, k.č.219, k.č.247, k.č.523,
k.č.882, k.č.907, k.č.907, k.č.1037, k.č.1037, k.č.1314,
k.č.1315, k.č.1832, k.č.1834, k.č.1891, k.č.1891 upisane
u PL 223 u K.O.Tomislavgrad na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu od 1/1,
- k.č.1076 zv. «Devetak – Kaldrma» upisana u PL 1292
u površini od 6880 m2 u K.O.Tomislavgrad na ime D.S.
Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu od ¼,
- k.č.1835, k.č.1836, upisane u PL 239 u
K.O.Tomislavgrad na ime D.S. Z.Z. Nikola Jurkić Šujica
u dijelu od 1/1.
- kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju slijedeće parcele:
- k.č.1622 or. zv. «Devetak» upisana u zk.ul. 1369 površine 4395 m2 u K.O.Tomislavgrad kao državno vlasništvo s pravom korištenja Planinskog dobra Tomislavgrad
u dijelu 1/1,
- k.č.1634 or. zv. «Devetak» upisana u zk.ul. 836 površine 4800 m2 u K.O.Tomislavgrad kao državno vlasništvo
– općenarodna imovina državni zemljišni fond u dijelu
od ¼,
- k.č.1631 or. zv. «Devetak» upisana u zk.ul. 450 površine 3100 m2 u K.O.Tomislavgrad na ime suvlasništva
općenarodna imovina – državni zemljišni fond sa dijelom

od 3/4
- k.č.1084/1 paš. Zv «Klinac» upisana u zk.u zk. 337
površine 17678 m2 u K.O.Tomislavgrad kao državno vlasništvo u dijelu 1/1, s pravom korištenja Planinskog dobra
Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č.646/2 or. zv. «Rudine» upisana u zk.ul. 1440 površine 2920 m2 u K.O.Tomislavgrad kao državno vlasništvo s pravom korištenja Planinskog dobra Tomislavgrad
sa 1/1,
K.O. KOLO:
- k.č.957, k.č.958, k.č.959, k.č.975, k.č.979, k.č.980
zv,»Opržen» upisane u PL 236 u površini od 34615 m2 u
K.O.Kolo na ime D.S. Poljoprivredno dobro «Čvrsnica»
Tomislavgrad u dijelu od ¼,
- k.č.960 zv. «Prosina» upisana u PL 233 u površini od
5814 m2 u K.O.Kolo na ime D.S. Poljoprivrednog dobra
«Čvrsnica» Tomislavgrad u dijelu od ½,
- k.č.952 i k.č.987 zv. «Opržen» upisana u PL 232 u
površini od 30202 m2 u K.O.Kolo na ime D.S. Poljoprivredno dobro «Čvrsnica» u dijelu od 5/8,
- k.č.1020 zv. «Paljkovac» upisana u PL 231 u površini od 34666 m2 u K.O.Kolo na ime D.S. Poljoprivrednog
dobra «Čvrsnica» u dijelu od 25/32,
- k.č.691 zv.»Lazine» upisana u PL 225 u površini od
30132 m2 u K.O.Kolo na ime D.S. Poljoprivrednog dobra
«Čvrsnica» u dijelu od 13/16,
- k.č.1021 zv. «Paljkovac» upisana u PL 224 u površini od 32263 m2 u K.O.Kolo na ime D.S. Poljoprivrednog
dobra «Čvrsnica» u dijelu od 11/12,
- k.č.1023 i k.č.1023 zv. «Paljkovac» upisana u PL 223
u površini od 41670 m2 u K.O.Kolo na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu od 14/15,
- k.č.1032 zv. «Paljkovac» upisana u PL 120 K.O.Kolo
na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu
11/24,
- k.č.974, k.č.977, k.č.977 zv. «Opržen» upisana u PL
222 u površini od 5596 m2 u K.O.Kolo na ime D.S Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu od 5/8,
- k.č.1022 zv. «Paljkovac donji» upisana u PL 113 u
površini od 35446 m2 u K.O.Kolo na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu od 2/9,
- k.č.1024 zv. «Čelo-Paljkovci» upisana u PL 109 u površini od 34845 m2 u K.O.Kolo na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu od 1/1,
- k.č.983 zv. «Opržen» upisana u PL 82 u površini od
21542 m2 u K.O.Kolo na ime D.S. Poljoprivrednog dobra
«Čvrsnica» u dijelu od ½,
- k.č.1011 zv. «Sitnica» upisana u PL 43 u površini od
141715 m2 u K.O.Kolo na ime D.S. Poljoprivredno dobro
«Čvrsnica» u dijelu od 59/135,
- k.č.1035 zv. «Paljkovac» upisana u PL 42 u površini od 14650 m2 u K.O.Kolo na ime D.S. Poljoprivrednog
dobra «Čvrsnica» u dijelu od 5/6,
- k.č.1030 zv. «Paljkovac» upisana u PL 34 u površini
od 48760 m2 u K.O.Kolo na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu od 79/108,
- k.č.1025, k.č.1025, k.č.1026, k.č.1028, k.č.1028 zv.
«Paljkovci» upisane u PL 22 u površini od 117076 m2 u
K.O.Kolo na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica»
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u dijelu od 1/3,
- k.č.1029 zv. «Paljkovac» upisana u PL 18 u površini
od 37855 m2 u K.O.Kolo na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu od 1/1,
- k.č. 527, k.č.528/28, k.č.528/29, k.č.528/35,
k.č.528/40, 528/45, k.č.528/84, k.č.528/104, k.č.529/3,
k.č.529/4, k.č.529/5, k.č.529/6, k.č.529/7, k.č.529,
k.č.530, k.č.674, k.č.675, k.č.676, k.č.677, k.č.678,
k.č.679, k.č.680, k.č.681, k.č.1042, k.č.1043, k.č.1047,
sve upisane u PL 12 u K.O.Kolo na ime Poljoprivrednog
dobra «Čvrsnica u dijelu 1/1,
- k.č.1004, k.č.1005, k.č.1006, sve upisane u PL 12 u
K.O.Kolo na ime posjednika D.S Poljoprivrednog dobra
«Čvrsnica» u dijelu 1/1,
- k.č. 1012 i k.č.1015 zv. «Rakovica» upisana u PL 11
na ime D.S. Poljoprivrednog
dobra «Čvrsnica u dijelu od 17/180,
- k.č.697, k.č.697, k.č.703 zv. «Lužić – Lug» upisana
u PL 8 u površini od 70633 m2 u K.O.Kolo na ime D.S.
Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu od 1/8,
- k.č.1016 zv.»Otoka» upisana u PL 5 u površini od
138309 m2 u K.O.Kolo na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu od 29/72,
- kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju slijedeće parcele:
- k.č. 391 liv. zv. «Sitnica» upisana u zk.ul. 69 površine
20206 m2 u K.O.Kolo kao državno vlasništvo s pravom
korištenja «Duvanjskog polja» sa 1/1,
- k.č.296/42 paš. zv. «Guvno» upisana u zk.ul. 263 u
površini od 31800 m2 u K.O.Kolo kao državno vlasništvo
s pravom korištenja Planinskog dobra d.d. Tomislavgrad
sa 1/1,
- k.č. 453 liv. zv. «Paljkovac» upisana u zk.ul. 578 površine 38150 m2 u K.O.Kolo na ime državnog vlasništva
s pravom korištenja Planinskog dobra d.d. Tomislavgrad
sa 1/1,
- k.č. 393, k.č. 394, k.č.395, liv. zv.»Sitnica» površine
7946 m2, 10796 m2, 4215 m2, u K.O.Kolo kao državno
vlas. s pravom korištenja «Duvanjskog polja» Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č. 438 liv. zv. «Paljkovac» upisana u zk.ul. 579 u
površini od 35230 m2 u K.O.Kolo kao državno vlasništvo
s pravom korištenja Planinskog dobra d.d. Tomislavgrad
sa 1/1,
- k.č. 392 liv. zv. «Sitnica» upisana u zk.ul. 216 površine 28965 m2 u K.O.Kolo kao državno vlasništvo s pravom
korištenja Duvanjskog polja Tomislavgrad sa dijelom od
5011/6336,
- k.č.368 liv. zv.»Opržen» upisana u zk.ul. 363 površine 20700 m2 u K.O.Kolo kao državno vlasništvo u dijelu
od ½ s pravom korištenja Duvanjskog polja Tomislavgrad
u dijelu od ½,
- k.č.450 liv. zv. «Paljkovac» upisana u zk.ul. 320 površine 40500 m2 u K.O.Kolo kao državno vlasništvo u
dijelu od 25/32 s pravom korištenja Duvanjskog polja Tomislavgrad u dijelu od 25/32,
- k.č. 457 liv. zv. «Paljkovac» upisana u zk.ul. 161 površine 22705 m2 u K.O.Kolo kao državno vlasništvo u
dijelu od 43/48 s pravom korištenja Duvanjskog polja Tomislavgrad u dijelu od 43/48,
- k.č. 455 liv. zv. «Paljkovac» upisana u zk.ul. 182
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površine 28200 m2 u K.O.Kolo kao državno vlasništvo u
dijelu od 157/180 s pravom korištenja Duvanjskog polja
Tomislavgrad u dijelu od 157/180,
- k.č. 408 liv. zv. «Rakovica» upisana u zk.ul. 88 površine 376 m2 u K.O.Kolo kao državno vlasništvo u dijelu
od 7/32 s pravom korištenja Duvanjskog polja Tomislavgrad u dijelu od 7/32,
- k.č. 296/50 paš. zv. «Suhopoljina» upisana u zk.ul.
351 površine 9639 m2 kao državno vlasništvo u dijelu od
¼ s pravom korištenja Duvanjskog polja Tomislavgrad u
dijelu od ¼,
- k.č. 290 liv. zv. «Opržen» upisana u zk.ul. 351 površine 40500 m2 u K.O.Kolo kao državno vlasništvo u dijelu
od 9/10 s pravom korištenja Duvanjskog polja Tomislavgrad u dijelu od 9/10,
- k.č. 440 Aerodrom 111 zv. «Paljkovac» upisana u
zk.ul.118 površine 33650 m2 u K.O.Kolo kao državno
vlasništvo u dijelu od 25/40 s pravom korištenja Planinskog dobra d.d. Tomislavgrad u dijelu od 1/1,
- k.č. 452 liv. zv. «Paljkovac» upisana u zk.ul. 575 površine 37300 m2 u K.O.Kolo kao suvlasništvo Planinskog
dobra d.d. Tomislavgrad u dijelu od 3/20,
- k.č. 397 liv. zv. «Sitnica» upisana u zk.ul. 63 površine
3895 m2 u K.O.Kolo kao državno vlasništvo u dijelu od
41/54 s pravom korištenja Planinskog dobra Tomislavgrad u dijelu od 41/54,
K.O. ĆAVAROV STAN:
- k.č.866 zv. «Rakova noga» upisana u PL 7 u površini
od 13595 m2 u K.O.Ćavarov Stan na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu od 33/67,
- k.č.870 i k.č.871 zv. «Uže – Padiok» upisana u PL 29
u K.O.Ćavarov Stan na ime D.S. Poljoprivrednog dobra
«Čvrsnica» u dijelu od 377/2035,
- k.č.867 zv. «Tučić – Rakova noga» upisana u PL 33u
K.O.Ćavarov Stan na ime Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu od 13/16,
- k.č.855 zv. «Rakova noga» upisana u PL 38 u
K.O.Ćavarov Stan na ime D.S. Poljoprivrednog dobra
«Čvrsnica», u dijelu od 20/157,
- k.č.879 zv. «Bililo» upisana u PL 32 u K.O.Ćavarov
Stan na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu od 1/3,
- k.č.865 zv. «Rakova noga» upisana u PL 55 u
K.O.Ćavarov Stan na ime D.S. Poljoprivrednog dobra
«Čvrsnica» u dijelu od 12/193,
- k.č.368 zv. «Luke» upisana u PL 58 u K.O.Ćavarova
Stan na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu od 25/108,
- k.č.868 zv. «Rakova noga» upisana u PL 63 u
K.O.Ćavarov Stan na ime D.S. Poljoprivrednog dobra
«Čvrsnica» u dijelu od 7/19,
- k.č.846 i k.č.858 zv. «Rakova noga» upisane u PL 65
u K.O.Ćavarov Stan na ime D.S. Poljoprivrednog dobra
«Čvrsnica» u dijelu 1189/4896,
- k.č.564, k.č.657, k.č.661, k.č.662, k.č.663, k.č.682,
k.č.683, k.č.687, k.č.690, k.č.691, k.č.692, k.č.693,
k.č.694, k.č.695, k.č.696, k.č.697, k.č.698, k.č.699,
k.č.701, k.č.702, k.č.703, k.č.704, k.č.705, k.č.706,
k.č.707, k.č.708, k.č.709, k.č.710, k.č.726, k.č.818, sve
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upisane u PL 198 u K.O.Ćavarov Stan na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu od 1/1,
- k.č.367 zv.»Luke» upisana u PL 199 u K.O.Ćavarov
Stan na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu od ¾,
- k.č.878 zv. «Paljkovac» upisana u PL 307 u
K.O.Ćavarov Stan na ime D.S. Poljoprivrednog dobra
«Čvrsnica» u dijelu od 5/6,
- k.č.875 zv. «Paljkovac – Ada» upisana u PL 270 u
K.O.Ćavarov Stan na ime D.S. Poljoprivrednog dobra
«Čvrsnica» u dijelu od 1/8,
- k.č.863 zv. «Rakova noga» upisana u PL 415 u
K.O.Ćavarov Stan na ime D.S. Poljoprivrednog dobra
«Čvrsnica» u dijelu od 2/3,
- k.č.877 zv. «Bilila» upisana u PL 510 u K.O.Ćavarov
Stan na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu od 11/24.
K.O. KOVAČI:
- k.č.250, k.č.251, k.č.259, k.č.275, k.č.276, k.č.277,
k.č.280, k.č.281, k.č.285, k.č.286, k.č.287, sve upisane u
PL 32 u K.O.Kovači na ime D.S. Poljoprivrednog dobra
«Čvrsnica» u dijelu 1/1,
- k.č. 292, k.č.295, k.č.298, sve upisane u PL 83 u
K.O.Kovači na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu od 31/63,
- kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju
parcele označene kao:
- k.č.230 liv. zv. «Sitnica» upisana u zk.ul. 100 površine 7000 m2 u K.O.Kovači kao državno vlasništvo s pravom korištenja Duvanjskog Polja Tomislavgrad u dijelu
od 43/44,
- k.č.189/2 paš. zv. «Brijeg» upisana u zk.ul. 97 površine 76947 m2 u K.O.Kovači kao državno vlasništvo s
pravom korištenja Planinskog dobra Duvno u dijelu 1/1,
- k.č. 232 liv. zv. «Sitnica» upisana u zk.ul. 99 površine
8630 m2 u K.O.Kovači kao državno vlasništvo u dijelu
od 73/88 s pravom korištenja Duvanjskog Polja u dijelu
od 73/88,
K.O. PODGAJ:
- k.č.622, k.č.628, k.č.666, k.č.667, k.č.754, sve upisane u PL 37 u K.O.Podgaj na ime D.S. Poljoprivrednog
dobra «Čvrsnica» u dijelu 1/1,
- kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju
parcele označene kao:
- k.č.293/2 paš. zv. «Mostina» upisana u zk.ul.110 površine 65700 m2 u K.O.Podgaj i k.č.457/1 paš. zv. «Kod
Stinice» upisana u zk.ul.110 pov. 204100 m2 u K.O.Podgaj
kao općenarodna imovina sa 1/1 s pravom korištenja Zemljoradničke zadruge Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č.293/1 paš. zv. «Rivine» upisana u zk.ul.115 površine 216684 m2 u K.O.Podgaj kao državno vlasništvo
u dijelu od 52501/54171 s pravom korištenja Planinskog
dobra Duvno u dijelu od 52501/54171,
K.O. KONGORA:
- k.č.1, k.č.84, upisane u PL 158 u K.O.Kongora na ime
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D.S.Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu 1/1,
K.O. LIPA:
- k.č.1 upisana u PL 12 u K.O. Lipa na ime
D.S.Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu od 1/1,
K.O. MANDINO SELO:
- k.č.1106, k.č.1107, k.č.1108, k.č.1109, k.č.1616,
k.č.1617, k.č.1618, k.č.1619, k.č.1703, k.č.1718, k.č.1724,
sve upisane u PL 94 u K.O.Mandino Selo na ime D.S Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu 1/1,
- k.č.496 upisana u PL 40 u K.O.Mandino Selo na ime
D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu 8/59,
- kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju
parcele označene kao:
- k.č. 563 or. zv. «Brečevića begluk» pov. 7703 m2,
k.č.564 or. zv. «Brečevića begluk» pov. 4138 m2, k.č. 600
or. zv. «Brečevića begluk» pov. 12652 m2, k.č.602 or. zv.
«Brečevića begluk» pov. 3846 m2, k.č.603 or. zv. «Brečevića begluk» pov. 12000 m2, sve upisane u zk.ul.266
u K.O.mandino Selo kao općenarodna imovina – državni
zemljišni fond sa 1/1 s pravom korištenja Zemljoradničke
zadruge Mandino Selo sa 1/1,
- k.č.331/1 liv. zv. «Manduša» upisana u zk.ul.159 pov.
12624 m2 upisana kao općenarodna imovina u dijelu od
5/6 u korist Poljoprivrednog dobra Čvrsnica u dijelu od
5/6,
K.O. RAŠĆANI:
- k.č.134, k.č.135, k.č.136, k.č.186, sve upisane u PL
49 na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu
1/1,
- k.č.297, k.č.298, k.č.316, k.č.317, k.č.449, k.č.899,
sve upisane u PL 48 u K.O.Rašćani na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu 1/1,
- kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju
parcele označene kao:
- k.č.321 liv. zv. «Vratolomi» upisana u zk.ul. 68 pov.
17100 m2 u K.O. Rašćani kao državno vlasništvo sa dijelom od 29631/79380 s pravom korištenja Zemljoradničke
zadruge u Mandinu Selu sa dijelom od 793/3780,
K.O. OPLEĆANI:
- k.č.1, k.č.2, k.č.3, k.č.872, k.č.875, k.č.878, k.č.881,
k.č.882, sve upisane u PL 35 u K.O.Oplećani na ime D.S.
Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu 1/1,
K.O.SRĐANI:
- k.č.528, k.č.529, k.č.530, k.č.548, k.č.549, k.č.550,
sve upisane u PL 23 u K.O.Srđani na ime D.S. Poljoprivredno dobro «Črvsnica» u dijelu 1/1,
K.O. VEDAŠIĆ:
- k.č. 292 upisana u PL 42 u K.O.Vedašić na ime D.S.
Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu 1/1,
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K.O. SARAJLIJE:
- k.č. 354, k.č. 401, k.č. 403, k.č.404, k.č.405, k.č.406,
k.č.447, k.č.448, k.č.449, k.č.450, k.č.451, k.č.452,
k.č.776, sve upisane u PL 56 u K.O.Sarajlije na ime D.S.
Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu 1/1,
K.O. LETKA:
- k.č. 14, k.č.140, k.č.141, sve upisane u PL 73 u
K.O.Letka na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu 1/1,
K.O. EMINOVO SELO:
- k.č.262, k.č.263, k.č.264, k.č.265, k.č.266, k.č.267,
k.č.268, k.č.269, k.č.270, k.č.271, k.č.272, k.č.273,
k.č.274, k.č.275, k.č.276, k.č.277, k.č.278, k.č.279,
k.č.280, k.č.381, k.č.282, k.č.283, k.č.284, k.č.285,
k.č.286, k.č.287, k.č.288, k.č.289, k.č.290, k.č.291,
k.č.292, k.č.293, k.č.294, k.č.295, k.č.296, k.č.297,
k.č.298, k.č.299, k.č.300, k.č.301, k.č.302, k.č.303,
k.č.304,k.č.305, k.č.306, k.č.307, k.č.308, k.č.309,
k.č.310, k.č.311, k.č.312, k.č.313, k.č.314, k.č.315,
k.č.316, k.č.317, k.č.318, k.č.319, k.č.320, k.č.321,
k.č.322, k.č.323, k.č.324, k.č.325, k.č.326, k.č.327,
k.č.328, k.č.329, k.č.310, k.č.331, k.č.332, k.č.333,
k.č.334, k.č.335, k.č.336, k.č.337, k.č.338, k.č.339,
340, k.č.341, k.č.342, k.č.343, k.č.344, k.č.345, k.č.346,
k.č.347, k.č.348, k.č.349, 350, k.č.351, k.č.352, k.č.353,
k.č.354, k.č.355, k.č.356, k.č.357, k.č.358, k.č.359,
k.č.360, k.č.361, k.č.362, k.č.363, k.č.364, k.č.367,
k.č.368, k.č.369, k.č.370, k.č.371, k.č.372, k.č.373, sve
upisane u PL 88 u K.O. Eminovo Selo na ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu 1/216,
- k.č.1258, k.č.1259, k.č.1260, k.č.1261, k.č.1262,
k.č.1263, k.č.1264, k.č.1265, k.č.1266, k.č.1267, k.č.1268,
k.č.1300, sve upisane u PL 92 u K.O.Eminovo Selo na
D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu 1/216,
- k.č.707, k.č.708, k.č.710, k.č.1098, k.č.1099, k.č.1326,
k.č.1362, k.č.1420, k.č.1430, k.č.2134, sve upisane u PL
100 u K.O.Eminovo Selo na ime D.S. Poljoprivrednog
dobra «Čvrsnica» u dijelu 1/1,
- k.č.711, k.č.718, k.č.720, k.č.721, k.č.740, k.č.754,
sve upisane u PL 101 u K.O.Eminovo Selo na ime D.S.
Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu 1/9,
K.O. CEBARA:
- k.č. 237, k.č.238, k.č.239, k.č.240, k.č.241, k.č.242,
k.č.243, k.č.244, k.č.245, k.č.260, k.č.276, k.č.365,
k.č.367, 368, k.č.369, k.č.370, k.č.371, k.č.460, k.č.461,
k.č.473, k.č.475, k.č.476, k.č.479, k.č.480, k.č.480/3,
k.č.481/1, k.č.481/2 sve upisana u PL 70 u K.O. Cebara na
ime D.S. Poljoprivrednog dobra «Čvrsnica» u dijelu 1/1,
- kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju
parcele označene kao:
- k.č.74/3 paš. zv. «Pustopoljina» upisana u
zk.ul.122 pov. 35800 m2 u K.O.Cebara i k.č.74/4 paš.
zv.»Pustopoljina» pov. 14200 m2 u K.O.Cebara kao vlasništvo Planinskog dobra d.d. Tomislavgrad sa 1/1,

TOMISLAVGRAD, 2011.

- k.č.158 or. zv. «Tavan» upisana u zk.ul. 130 pov.12700
m2 u K.O.Cebara i k.č.159 or. zv. «Tavan» upisana u zk.ul.
130 pov. 10650 m2 u K.O.Cebara kao vlasništvo Planinskog dobra d.d. Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č. 214/2 or. zv. «Tavan» pov. 1780 m2, k.č.292/8 or.
zv. «Pod Šošušom» pov. 3120 m2, k.č.230/1 or. zv. «Prikača» pov. 2370 m2, k.č.216/2 or. zv. «Tavan» pov. 2260
m2, k.č.128/2 or. zv. «Potok» pov. 1720 m2, k.č. 152/1 or.
zv. «Brijeg pod Šošušom» pov. 4402 m2, k.č.152/2 or. zv.
«Brijeg pod Šošušom» pov. 4530 m2, k.č.229/1 or. zv.
«Prikača» pov.500 m2, k.č.229/2 or. zv. «Prikača» pov.800
m2, k.č.216/1 or. zv.»Tavan» pov. 4530 m2, k.č.292/5 or.
zv. «Šošuša» pov. 2830 m2, k.č.292/7 pov. 2740 m2, sve
upisane u zk.ul.121 u K.O.Cebara na ime Planinskog dobra d.d. Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č.257 or. zv. «Ćaluša» upisana u zk.ul.100 pov. 6520
m2 u K.O.Cebara kao općenarodna imovina pod upravom
Planinskog dobra Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č.157/1 or. zv. «Lokvina» upisana u zk.ul. 85 pov.
2380 m2 u K.O.Cebarakao općenarodna imovina pod
upravom Planinskog dobra Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č. 260 or. zv. «Ćaluša» upisana u zk.ul. 94 pov. 3111
m2 u K.O.Cebara kao općenarodna imovina sa 1/1 pod
upravom Planinskog dobra Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č.292/1 or. zv. «Šošuša» pov. 5900 m2 i k.č.214/1 or.
zv.»Tavan» pov. 1850 m2 upisane u zk.ul. 52 u K.O.Cebara
kao općenarodna imovina sa 1/1 pod upravom Planinskog
dobra Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č.63/1 or. zv. «Bililo» upisana u zk.ul. 59 pov. 1410
m2 u K.O.Cebara kao općenarodna imovina sa 1/1 pod
upravom Planinskog dobra Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č.271 or. zv.»Podvornica» pov. 2300 m2, k.č.215 or.
«Tavan» pov. 4400 m2, k.č.292/2 or. «Šošuša» pov. 5020
m2, sve upisane u zk.ul. 125 u K.O.Cebara na ime Planinskog dobra d.d. Tomislavggrad sa 1/1,
- k.č.259 or. «Čaluša» pov. 4253 m2 upisana u zk.ul.
129 u K.O.Cebara na ime Planinskog dobra d.d. Tomislavgrad u dijelu od ½,
- k.č.17 liv.zv. «Miljkuša» pov. 19460 m2, k.č.18 liv.
«Miljkuša» pov. 3980 m2, k.č.19 liv. «Miljkuša» pov.
3380 m2, k.č.20 liv. «Miljkuša» pov. 3000 m2, k.č.liv.
«Miljkuša» pov.3000 m2, k.č.22 liv.»Miljkuša» pov. 1800
m2, sve upisane u zk.ul. 35 u K.O.Cebara kao općenarodna imovina sa 1/1 pod upravnom Planinskog dobra Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č.10 liv.zv. «Okrajak» pov. 960 m2, k.č.11 liv.
«Okrajak» pov. 1800 m2, k.č.12 liv. «Okrajak» pov. 900
m2, k.č.13 liv. «Okrajak» pov. 1220 m2, k.č.14 liv. «Okrajak» pov. 1860 m2, k.č.15 liv. «Okrajak» pov. 7000 m2,
sve upisane u zk.ul. 39 u K.O.Cebara kao općenarodna
imovina pod upravom Planinskog dobra Tomislavgrad sa
1/1,
- k.č.16 liv. «Okrajak» pov. 9300 m2 upisana u zk.ul. 80
u K.O.Cebara kao općenarodna imovina u dijelu od 11/12
pod upravom Planinskog dobra Tomislavgrad u dijelu od
11/12,
K.O. VINICA:
- k.č.1877 upisana u PL 153 u K.O.Vinica na ime DV
Zemljoradnička zadruga Buško Blato u dijelu 1/1,
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K.O. ŠUJICA:
- k.č. 589, k.č.623, k.č.624, k.č.628, k.č.629, k.č.630,
k.č.631, k.č.632, k.č.633, k.č.634, k.č.635, k.č.636,
k.č.653, k.č.806, k.č.810, k.č.812, k.č.816, k.č.819,
k.č.830, k.č.2014, k.č.1059, k.č.2666, k.č.2668, k.č.2916,
k.č.3197, k.č.3546, 3764, k.č.3863, k.č.4060, k.č.4067,
sve upisane u PL 133 u K.O.Šujica na ime D.S. Zemljoradnička zadruga Šujica u dijelu 1/1,
- k.č.4073 upisana u PL 134 na ime D.S. Zemljoradnička zadruga Šujica u dijelu 4/12,
- k.č.813, k.č.818, k.č.826, k.č.829, k.č.832, k.č.833,
k.č.834, k.č.835, sve upisane u PL 135 u K.O.Šujica na
ime D.S. Zemljoradničke zadruge Šujica u dijelu 6/12,
- k.č.3776, k.č.3778, k.č.4064, k.č.4076, sve upisane u
PL 136 u K.O.Šujica na ime D.S. Zemljoradničke zadruge
Šujica u dijelu od 7/40,
- kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju
parcele označene kao:
- k.č.2641 liv. zv. «Bara» pov. 2560 m2, k.č.2680/2 paš.
zv. «Progon» pov. 4880 m2, k.č.2680/3 paš. zv. «Strana»
pov. 14880 m2, k.č.2656/1 liv. zv. «Okrajak» pov. 12100
m2, sve upisane u zk.ul.647 u K.O.Šujica na ime Seljačke
radne zadruge «Nikole Jurkić» u dijelu od ½,
- k.č.809/1 liv. zv. «Pojilo» pov. 10160 m2 upisana u
zk.ul. 337 u K.O.Šuica na ime Seljačke radne zadruge
«Nikola Jurkić» u dijelu od ½,
- k.č.819 liv. zv. «Bučevina» pov. 22880 m2, k.č.820
liv. zv. «Bučevina» pov. 2120 m2, k.č.2169 or. zv. «Pleća»
pov. 5500 m2, sve upisane u zk.ul.361 u K.O.Šujica na
ime Seljačke radne zadruge «Nikola Jurkić» u sa 1/1,
- k.č.644/4 or. zv. «Jaričište» pov. 7000 m2, k.č.829 liv.
zv. «Dilo» pov. 9100 m2, k.č.972 or. zv. «Više Studenca»
pov. 5750 m2, k.č.1333 or. zv. «Više Studenca» pov. 7100
m2, k.č.883/30 or. zv. «Cipac» pov. 5300 m2, sve upisane
u zk.ul.348 na ime vlasništva Seljačke radne zadruge Nikola Jurkić sa 1/1,
- k.č.804 liv. zv. «Rudo polje pov. 9530 m2, k.č.268/9
liv. zv. «Sinjak» pov. 350 m2, k.č.795 liv. zv. «Krčevina»
pov. 20680 m2, k.č.2914 liv. zv. «Kunino ovsište» pov.
2100 m2, k.č.2918 liv. zv. «Hadžića dolac» pov. 1800 m2,
k.č.2927 liv. zv. «Rupa» pov. 1600 m2, k.č.2929 liv. zv.
«Rupa» pov. 800 m2, k.č.217/5 liv. zv. «Razmjene» pov.
180 m2, k.č.221/1 or. zv. «Razmjene» pov. 12810 m2,
k.č.233/2 liv. zv. «Okrajak pod grobljem» pov. 6100 m2,
k.č.2579 or. zv. «Tipov pod» pov.6300 m2, sve upisane u
zk.ul. 624 u K.O.Šujica na ime vlasništva Seljačke radne
zadruge «Nikola Jurkić» sa 1/1,
- kč.2668/1 neplodno zv. «Kućište sa kućom» pov.
60 m2, k.č.2666 voćnjak zv. «Kod kuće» pov. 510 m2,
k.č.2668/3 zv. «Gradilište» pov. 30 m2, k.č.2668/5 zv.
«Gradilište» pov. 2200 m2, k.č.2670/1 zv. «Guvno» pov.
880 m2, k.č.2667/2 vrt zv. «Bašča kod struge» pov. 250
m2, k.č.2667/3 dvorište zv.»Struga» pov. 250 m2, sve upisano u zk.ul.620 u K.O.Šujica na ime vlasništva Seljačke
radne zadruge «Nikola Jurkić» sa 1/1,
- k.č.2568/15 vrt zv. «Vrto pod kućom» pov. 600 m2
upisana u zk.ul. 7 u K.O.Šujica na ime vlasništva Seljačke
radne zadruge «Nikola Jurkić» u dijelu od 73/80,
- k.č.2568/2 vrt zv. «Ređepovac» pov. 400 m2, k.č.2595
or. zv. «Obadina» pov. 3410 m2, k.č.2596 paš. zv. «Oba-
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dina» pov. 7480 m2, k.č.2598 or. zv. «Obadina» pov. 2910
m2, k.č.2599 or. zv. «Obadina» pov. 8300 m2, k.č.2601
or. zv. «Ređepovac» pov. 1280 m2, k.č.2602 or. zv. «Ređepovac» pov. 13760 m2, k.č.2603 or. zv. «Ređepovac»
pov. 1500 m2, k.č.2604 or. zv. «Ređepovac» pov. 6100 m2,
k.č.2605 or. zv. «Ređepovac» pov. 6840 m2, k.č.2653 liv.
zv. «Lovarice» pov. 2880 m2, k.č.2802/2 liv. zv. «Tadina
kosa» pov. 19660 m2, k.č.2291/4 liv. zv. «Sitnica» pov.
14400 m2, sve upisane u zk.ul.625 u K.O.Šujica kao vlasništvo Seljačke radne zadruge «Nikola Jurkić» sa 1/1,
- k.č.1073/1 or. zv. «Šupošnica» pov. 2035 m2,
k.č.1085/1, or. zv. «Šupošnica» pov. 3130 m2, k.č.1087/1
or. zv. «Šupošnica» pov. 260 m2, k.č.2495/1 or. zv. «Podovi» pov. 6600 m2, k.č.2498 or. zv. «Podovi» pov. 9150 m2,
k.č.2618 or. zv. «Lučilo» pov. 11680 m2, k.č.2622 or. zv.
«Veliko polje» pov. 7900 m2, k.č.2625/5 or. zv. «Pod» pov.
600 m2, k.,č.2625/6 or. zv. «Pod» pov. 340 m2, k.č.2625/8
or. zv. «Pod» pov. 360 m2, k.č.2625/9 or. zv. «Pod» pov.
820 m2, k.č.2639/1 or. zv. «Lepušma» pov. 12460 m2,
k.č.2642/1 or. zv. «Kolo» pov. 7420 m2, k.č.2655 or. zv.
«Lovarica» pov. 15490 m2, k.č.2658/1 or. zv. «Podvornica» pov. 11380 m2, k.č.2660/1 or. zv.»Bašča» pov. 820
m2, k.č.2677 or. zv. «Pod» pov. 22500 m2, k.č.2680/4 or.
zv. «U drači» pov. 260 m2, k.č.2645 or. zv. «Podvornica» pov. 5100 m2, k.č.2648 or. zv. «Konopljište» pov. 460
m2, k.č.2613/4 šuma zv. «Gaj – Ričina» pov. 17300 m2,
k.č.2625/11 liv. zv. «Podovi» pov. 46000 m2, k.č.2629
šuma zv. «Gaj u pojilu» pov. 5600 m2, k.č.2637 or. zv.
«Obadina kod gromile» pov. 1620 m2, k.č.2680/5 liv. zv.
«Okrajak u baščici u drazi» pov. 1220 m2, sve upisane u
zk.ul. 418 u K.O.Šujica na ime vlasništva Seljačke radne
zadruge «Nikola Jurkić» sa 1/1,
K.O. GALEČIĆ:
- k.č.1375 upisana u PL 71 u K.O.Galečić na ime D.S.
Z.Z. Nikola Jurkić Šujica u dijelu od 1/16,
- k.č. 1277 upisana u PL 70 u K.O.Galečić na ime D.S.
Z.Z. Nikola Jurkić Šujica u dijelu od 1/16,
- k.č. 76, k.č.1325, k.č.1335, k.č.1338, k.č.1349,
k.č.1665, k.č.1666, upisane u PL 69 u K.O.Galečić na
ime D.S. Z.Z. Nikola Jurkić Šujica u dijelu od 1/1,
K.O. BALJCI:
- k.č. 785 upisana u PL 34 u K.O.Baljci na ime D.S.
Z.Z. Nikola Jurkić Šujica u dijelu od ¼,
- k.č. 213, k.č.214, k.č.226, k.č.234, k.č.280, k.č.281,
k.č.282, k.č.300, k.č.309, k.č.392, k.č.401, k.č.423,
k.č.482, k.č.483, k.č.484, k.č.496, k.č.514, k.č.523,
k.č.524, k.č.528, k.č.572, k.č.573, k.č.574, k.č.582,
k.č.584, k.č.585, k.č.655, k.č.692, k.č.693, k.č.750,
k.č.770, k.č.779, k.č.780, k.č.782, k.č.783, k.č.787,
k.č.795, k.č.796, k.č.811, k.č.812, k.č.813, k.č.814,k.č.815,
k.č.816, k.č.817, k.č.821, k.č.823, k.č.824, k.č.992,
k.č.993, k.č.994, k.č.995, k.č.996, k.č.997, k.č.998,
k.č.999, k.č.1023, k.č.1024, k.č.1025, k.č.1026, k.č.1027,
k.č.1028, k.č.1029, k.č.1030, k.č.1031, k.č.1032, k.č.1033,
k.č.1156, k.č.1157, k.č.1158, k.č.1159, k.č.1160,k.č.1161,
k.č.1162, k.č.1163, k.č.1164, k.č.1165, k.č.1166, k.č.1167,
k.č.1177, k.č.1178, k.č.1179, k.č.1180, k.č.1181, k.č.1182,

Stranica 69

TOMISLAVGRAD, 2011.

k.č.1183, k.č.1184, k.č.1282, k.č.1183, k.č.1184, k.č.1282,
k.č.1283, k.č.1284, k.č.1285, k.č.1363, k.č.1364, k.č.1365,
k.č.1366, k.č.1367, k.č.1368, k.č.1369, k.č.1370, k.č.1371,
k.č.1372, k.č.1373, k.č.1374, k.č.1375, k.č.1376, k.č.1377,
k.č.1378, k.č.1379, 1380, k.č.1381, k.č.1382, k.č.1383,
k.č.1384, k.č.1385, k.č.1386, k.č.1397, k.č.1388, k.č.1389,
k.č.1390, k.č.1391, k.č.1392, k.č.1393, k.č.1400, k.č.1410,
k.č.1411, k.č.1418, k.č.1527, k.č.1528, k.č.1529, k.č.1530,
k.č.1531, k.č.1532, k.č.1533, k.č.1534, k.č.1537, k.č.1538,
k.č.1597, k.č.1625, k.č.1627, k.č.1640, k.č.1641, k.č.1642,
k.č.1646, k.č.1647, k.č.1648, k.č.1657, k.č.1658, k.č.1659,
k.č.1550, k.č.1661, k.č.1662, k.č.1663, k.č.1664, k.č.1680,
k.č.1681, k.č.1682, k.č.1683, k.č.1684, k.č.1685, k.č.1686,
k.č.1687, sve upisane u PL 33 u K.O.Baljci na ime D.S.
Z.Z. Nikola Jurkić Šujica u dijelu od 1/1
- k.č.1039, k.č.1041, k.č.1042, k.č.1043, k.č.1044,
k.č.1045, 1046, k.č.1047, k.č.1048, k.č.1049, k.č.1040,
sve upisane u PL 25 u K.O.Baljci na ime D.S. Z.Z. Nikola
Jurkić Šujica u dijelu od 1/3,
- k.č.737, k.č.738, k.č.739 upisane u PL 22 u K.O.Baljci
na ime D.S. Z.Z. Nikola Jurkić Šujica u dijelu od ½,
- k.č.959, k.č.960, k.č.961, k.č.962, k.č.963, k.č.964,
k.č.965, k.č.966, k.č.967, k.č.968, k.č.969, k.č.970,
k.č.971, k.č.972, k.č.973, k.č.974, k.č.975 i k.č.976, sve
upisane u PL 13 u K.O.Baljci na ime D.S. Z.Z. Nikola
Jurkić Šujica u dijelu od 1/12,
- k.č.218, k.č.1034, k.č.1035, sve upisane u PL 12 u
K.O.Baljci na ime D.S. Z.Z. Nikola Jurkić Šujica u dijelu
od ½,
- k.č.436, k.č.437, k.č.438, k.č.499, k.č.567, k.č.568,
sve upisane u PL 9 u K.O.Baljci na ime D.S. Z.Z. Nikola
Jurkić Šujica u dijelu od 1/16.
K.O.STIPANIĆI:
- k.č.410/1 upisana u PL 127 površine 189 m2 u
K.O.Stipanići i k.č.410/1 upisana u PL 127 površine 145
m2 u K.O.Stipanići kao posjed D.S. Zemljoradnička zadruga Tomislavgrad,
- kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovara slijedeća parcela:
- k.č.455/5 or. zv.»Podvornica» upisana u zk.ul. 95 površine 180 m2 u K.O.Stipanići kao vlasništvo Zemljoradničke zadruge Tomislavgrad.
2. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda Livno Odjeljenje suda Tomislavgrad i Služba za geodetske poslove,
imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršit će upis prava posjeda, prava korištenja i prava vlasništva gore navedenog zemljišta
u korist Općine Tomislavgrad.
Broj: 05/2-31-5-1188/11
Tomislavgrad, 11. studenog 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj: 2/99,
2/00 i 6/05), članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom
zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05)
i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni
glasnik općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 11. studenoga
2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva u korist Ante
(Frane) Renić iz Renića, na ostalom građevnom zemljištu označenom po zemljišnoknjižnom operatu kao
k.č.br.1715/120 površine 170 m2 upisano u zk.ul.199
K.O.Korita, koja po katastarskom operatu odgovara parceli označenoj kao k.č.1715/120 upisana u PL 370 u površini od 170 m2 u K.O.Korita, kao graditelju stambenog
objekta izgrađenog na gore navedenom zemljištu.
2. Ante (Frane) Renić, iz Renića dužan je platiti na
ime naknade za ostalo građevno zemljište iz točke 1. ovog
rješenja iznos od 1.020,00 KM (Slovima:tisućudvadeset
KM) na žiro račun broj:1549995000070790 kod INTESA
SANPAOLO banke – Poslovnica Tomislavgrad u korist
Proračuna Općine Tomislavgrad, u roku od 15 dana od
dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tomislavgradu i Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
općine Tomislavgrad po pravomoćnosti ovog rješenja i
provođenju prijavnog lista izvršit će upis prava vlasništva
i posjeda u korist Ante (Frane) Renić iz Renića sa 1/1.
Broj: 05/2-31-5-1054/11
Tomislavgrad, 11. studenog 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj: 2/99,
2/00 i 6/05), članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom
zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05)
i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni
glasnik općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 11. studenoga
2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva u korist Jakova
(Bože) Čirko iz Rašeljaka, na ostalom građevnom zemljištu označenom po zemljišnoknjižnom operatu kao
k.č.br.2311/224 površine 400 m2 upisano u zk.ul.444
K.O.Korita, koja po katastarskom operatu odgovara parceli označenoj kao k.č.2311/224 upisana u PL 371 u površini od 400 m2 u K.O.Korita, kao graditelju stambenog
objekta izgrađenog na gore navedenom zemljištu.
2. Jakov (Bože) Čirko, iz Rašeljaka dužan je platiti na
ime naknade za ostalo građevno zemljište iz točke 1. ovog
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rješenja iznos od 2.400,00 KM (Slovima:dvijetisućečetir
istotine KM) na žiro račun broj:1549995000070790 kod
INTESA SANPAOLO banke – Poslovnica Tomislavgrad
u korist Proračuna Općine Tomislavgrad, u roku od 15
dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Tomislavgradu i Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
općine Tomislavgrad po pravomoćnosti ovog rješenja i
provođenju prijavnog lista izvršit će upis prava vlasništva
i posjeda u korist Jakova (Bože) Čirko iz Rašeljaka sa
1/1.
Broj: 05/2-31-5-671/11
Tomislavgrad, 11. studenog 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta Općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”, 2/99, 2/00 i
6/05) i članka 1. Odluke o prodaji zgrade Starog suda i
zgrade Starog hotela s pripadajućim zemljištem (“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”, 11/10) Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 11. studenoga 2011. d o n o s i ,
ZAKLJUČAK
o odobrenju prodaje zgrade Starog suda
neposrednom pogodbom
I.
Odobrava se prodaja nekretnine - zgrade Starog suda
sa pripadajućim zemljištem u Tomislavgradu putem neposredne pogodbe, Stipi Vukadinu iz Borčana, po cijeni
ponuđenoj na Natječaju o prodaji zgrade Starog suda s
pripadajućim zemljištem, broj 02-31-7-1035/2011 od
21.07.2011. godine, koja iznosi 120.000,00 KM.

članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 16. prosinca 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE ANDRIJI (Marijana) IVANČIĆ iz Grabovice, ostalo građevno zemljište označeno
kao k.č.1002/789 površine 543 m2 upisana u zk.ul.237 u
K.O. Grabovica, što po novom katastarskom operatu odgovara k.č.1002/789 površine 543 m2 upisana u PL 253 u
K.O. Grabovica, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3.Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.909,00
KM (Slovima:tritisućedevetstodevet KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-793/10
Tomislavgrad, 16. prosinca 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

II.

***

Ovlašćuje se Općinski načelnik da potpiše ugovor o
prodaji nekretnine iz članka I. sa imenovanim kupcem.

Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 16. prosinca 2011. godine, d o n o s i

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se u Službenom glasniku Općine Tomislavgrad.
Broj: 01-02-2124/11
Tomislavgrad, 11. studenog 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),

RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE ANICI (Ilije) ŠARIĆ iz
Grabovice, ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.1002/797 površine 800 m2 upisana u zk.ul.237 u K.O.
Grabovica, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.1002/797 površine 800 m2 upisana u PL 253 u K.O.
Grabovica, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
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2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodjeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovane.
3. Imenovana je dužna na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.800,00
KM (Slovima:četiritisućeosamsto KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-1204/11
Tomislavgrad, 16. prosinca 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 16. prosinca 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE ANTI (Ivana) ŠARIĆ iz
Grabovice, ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.1002/794 površine 700 m2 upisana u zk.ul.237 u K.O.
Grabovica, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.1002/794 površine 700 m2 upisana u PL 253 u K.O.
Grabovica, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.200,00
KM (Slovima:četiritisućedvjesto KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-858/11
Tomislavgrad, 16. prosinca 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 16. prosinca 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE FILIPU (Stipe) BELJAN
iz Grabovice, ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.1002/788 površine 720 m2 upisana u zk.ul.237 u K.O.
Grabovica, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.1002/788 površine 720 m2 upisana u PL 253 u K.O.
Grabovica, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 5.184,00 KM
(Slovima:pettisućastoosamdesetčetiri KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-1316/09
Tomislavgrad, 16. prosinca 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federa-
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cije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodjeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 16. prosinca 2011 .godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE ILIJI (Frane) SMILJANIĆ
iz Tomislavgrada, gradsko građevno zemljište označeno kao k.č.978/3 površine 500 m2 upisana u zk.ul.410 u
K.O. Tomislavgrad, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č. 814/2 površine 500 m2 upisana u PL 230 u
K.O. Tomislavgrad, u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodjeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodjeljeno
gradsko građevno zemljište uplatiti iznos od 7.800,00,00
KM (Slovima:sedamtisućaosamsto KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.

K.O. Roško Polje, što po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br. 73/15 površine 10869 m2 upisana u PL 59
u K.O. Roško Polje, u svrhu izgradnje proizvodnog objekta, proizvodnja mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 10.869,00 KM
(Slovima:desettisućaosamstotinašesdesetdevet KM), na
žiro račun broj:1549995000070790 kod Intesa San Paolo
u Tomislavgradu, na ime naknade za dodijeljeno ostalo
građevno zemljište, u roku od 15 dana od dana primitka
obavijesti o donošenju rješenja.
4. Pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi
građenja ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti
rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja ne
podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja
za građenje ne izvede pretežiti dio radova na građevini.
Broj: 05/2-31-5-1077/10
Tomislavgrad, 16. prosinca 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***

Broj: 05/2-31-5-471/10
Tomislavgrad, 16. prosinca 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 16. prosinca 2011. godine, d o n o s i

***

RJEŠENJE

Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH», («Službene novine Federacije BiH», broj
67/05), članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list SRBiH», broj 38/78 i 22/91, članka 1. Odluke
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa
naknade za dodjeljeno gradsko i ostalo zemljište broj:0102-580/10 od 29.03.2010.godine, Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 16. prosinca 2011.godine, d o n o s i

1. DODJELJUJE SE IVICI (Mate) IVANČIĆ iz
Grabovice, ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.1002/796 površine 700 m2 upisana u zk.ul.237 u K.O.
Grabovica, što po novom katastarskom operatu odgovara k.č.1002/796 površine 700 m2 upisana u PL 253 u
K.O.Grabovica, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.200,00
KM (Slovima:četiritisućedvjestoKM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka oba-

RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE IVANU (Mate) ORLOVIĆ,
iz Roška Polja ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1/1627 površine 10869 m2 upisana u zk.ul.br. 139 u
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vijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-1174/11
Tomislavgrad, 16. prosinca 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 16. prosinca 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE KATARINI (Marka) ĆURKOVIĆ iz Kazaginca, ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.1041/237 površine 540 m2 upisana u zk.ul.444
u K.O. Korita, što po novom katastarskom operatu odgovara k.č.1041/237 površine 540 m2 upisana u PL 370 u
K.O. Korita, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovane.
3. Imenovana je dužna na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.240,00 KM
(Slovima:tritisućedvjestočetrdeset KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-1383/09
Tomislavgrad, 16. prosinca 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***

Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 16. prosinca 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MARIJANU (Ivana) ŠARIĆ
iz Grabovice, ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.1002/790 površine 1000 m2 upisana u zk.ul.237 u K.O.
Grabovica, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.1002/790 površine 1000 m2 upisana u PL 253 u K.O.
Grabovica, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od
6.000,00 KM (Slovima:šesttisuća KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-859/11
Tomislavgrad, 16. prosinca 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 16. prosinca 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MARINKU (Ante) IVANČIĆ
iz Grabovice, ostalo građevno zemljište označeno kao
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k.č.1002/793 površine 700 m2 upisana u zk.ul.237 u K.O.
Grabovica, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.1002/793 površine 700 m2 upisana u PL 253 u K.O.
Grabovica, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.200,00
KM (Slovima:četiritisućedvjesto KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-860/11
Tomislavgrad, 16. prosinca 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

vijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-856/11
Tomislavgrad, 16. prosinca 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH», («Službene novine Federacije BiH», broj
67/05), članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list SRBiH», broj 38/78 i 22/91, članka 1. Odluke
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa
naknade za dodjeljeno gradsko i ostalo zemljište broj:0102-580/10 od 29.03.2010.godine, Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 16. prosinca 2011.godine, d o n o s i
RJEŠENJE

***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 16. prosinca 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MATI (Ivana) ŠARIĆ iz
Grabovice, ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.1002/795 površine 700 m2 upisana u zk.ul.237 u K.O.
Grabovica, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.1002/795 površine 700 m2 upisana u PL 253 u K.O.
Grabovica, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodjeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.200,00
KM (Slovima:četiritisućedvjesto KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka oba-

1. DODJELJUJE SE «STRIDON-PROMET» d.o.o.
Mostar iz Mostara, ostalo građevno zemljište označeno
kao k.č.br.1107/146 površine 2500 m2 upisana u zk.ul.
br.205 u K.O.Šuica, što po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1273/13 površine 2500 m2 upisana u PL 131 u
K.O.Šuica u svrhu izgradnje proizvodnog objekta – pogona za proizvodnju sira.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodjeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 2.500,00
KM (Slovima:dvijetisućepetstotina KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod INTESA SANPAOLO
BANKE – na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno
zemljište, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti
o donošenju rješenja.
4. Pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi
građenja ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti
rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja ne
podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja
za građenje ne izvede pretežiti dio radova na građevini.
Broj: 05/2-31-5-1109/11
Tomislavgrad, 16. prosinca 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
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Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 16. prosinca 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE TIHOMIRU (Pere) ĆURKOVIĆ iz Prisoja, ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.1293/291 površine 2000 m2 upisana u zk.ul.173 u
K.O. Prisoje, što po novom katastarskom operatu odgovara k.č.1293/291 površine 2000 m2 upisana u PL 271 u
K.O. Prisoje, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodjeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 12.000,00
KM (Slovima:dvanaesttisuća KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-434/11
Tomislavgrad, 16. prosinca 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 16. prosinca 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE TOMI (Vinka) DODIG iz
Mesihovine, ostalo građevno zemljište označeno kao

k.č.15/609 površine 1112 m2 upisana u zk.ul.1 u K.O. Mesihovina, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.816 površine 1112 m2 upisana u PL 103 u K.O. Mesihovina, u svrhu izgradnje garažnog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 6.672,00,00
KM (Slovima:šesttisućašestosedamdesetdvije KM), na
žiro račun broj:1549995000070790 kod banke Intesa San
Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-541/11
Tomislavgrad, 16. prosinca 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 16. prosinca 2011. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE VLATKU (Petra) JURČEVIĆ iz Vinice, ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.180/1574 površine 330 m2 upisana u zk.ul.br.178 u
K.O. Vinica, što po novom katastarskom operatu odgovara k.č.3149/13 površine 330 m2 upisana u PL 151 u K.O.
Vinica u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će
upis prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u korist gore imenovanoga.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 1.188,00 KM
(Slovima:tisućustoosamdesetosam KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka oba-
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vijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio radova
na građevini.
Broj: 05/2-31-5-1313/10
Tomislavgrad, 16. prosinca 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene
novine F BiH», broj:49/06) i članka 61. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj: 2/99, 2/00 i 6/05), a u svezi sa člankom 81. stavak 3.
Zakona o osnovnom školstvu («Narodne novine HBŽ»,
broj: 7/04 i 12/08) Općinsko vijeće Tomislavgrad, na
sjednici održanoj 16.prosinca 2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora
Osnovne glazbene škole «Tomislavgrad» o izboru
i imenovanju ravnatelja škole
Članak 1.

Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad,
broj:2/99, 2/00 i 6/05), a u svezi sa člankom 81. stavak 3.
Zakona o osnovnom školstvu («Narodne novine HBŽ»,
broj:7/04 i 12/08) Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj 16. prosinca 2011. godine, d o n o s i ,
RJEŠENJE
o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora
Osnovne škole fra Mije Čuića Bukovica o izboru
i imenovanju ravnatelja škole
Članak 1.
Daje se suglasnost na odluku školskog odbora Osnovne škole fra Mije Čuića Bukovica broj:04/I-38-610/11.
od 16. studenoga 2011.godine o imenovanju Mate Skočibušića Ivanovog iz Mesihovine, nastavnika fizike i tehničke kulture za ravnatelja Osnovne škole fra Mije Čuića
Bukovica na vrijeme od 4 (četiri) godine.
Članak 2.
Sastavni dio ovog rješenja je Odluka školskog odbora Osnovne škole fra Mije Čuića Bukovica o izboru i
imenovanju ravnatelja škole broj:04/I-38-610/11.od 16.
studenoga 2011.godine.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

Daje se suglasnost na Odluku školskog odbora Osnovne glazbene škole «Tomislavgrad» broj: 95-XI/11. od
16. studenoga 2011.godine o imenovanju Ivana Radoša
Tomislavovog iz Blažuja, profesora glazbene kulture za
ravnatelja Osnovne glazbene škole «Tomislavgrad» u Tomislavgradu na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Broj: 01-02- 2341/11.
Tomislavgrad, 16. prosinca 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.

Članak 2.

Na temelju članka 21. a u s vezi s člankom 24. Zakona
o Proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine F BiH», broj 19/06 i 76/08), članka 18. stavak 2. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, («Službene novine F BiH»,
broj 49/06), i članka 61. stavak 3. alineja 2. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj 2/99, 2/00, i 6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad na
sjednici održanoj 16. prosinca 2011. godine, d o n o s i

Sastavni dio ovog rješenja je Odluka školskog odbora
Osnovne glazbene škole «Tomislavgrad» o izboru i imenovanju ravnatelja Osnovne glazbene škole «Tomislavgrad» u Tomislavgradu, broj: 95-XI/11. od 16. studenoga
2011.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02- 2342/11.
Tomislavgrad, 16. prosinca 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 13.Zakona o načelima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine («Službene
novine F BiH», broj: 49/06) i članka 61. Statuta općine

***

ODLUKU
o privremenom financiranju
općine Tomislavgradu vremenu
od 1. siječnja do 31. ožujka 2012.godine.
Članak 1.
Do donošenja Proračuna općine Tomislavgrad za 2012.
godinu, financiranje javnih rashoda općine vršit će se privremeno po Odluci Općinskog vijeća.
Članak 2.
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Privremeno financiranje potreba za navedeno razdoblje
vršit će se srazmjerno sredstvima utrošenim u istom razdoblju prethodne godine, odnosno najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu proračunsku godinu .
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik i pomoćnik načelnika
za financije da do iznosa iz članka 2. ove Odluke izvrše
raspored ostvarenih prihoda na korisnike Proračuna općine Tomislavgrad.
Članak 4.
Proračunski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti u vremenu privremenog financiranja.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od 1.siječnja do 31.ožujka 2012.godine.
Odluka će se objaviti u «Službenom glasniku» općine Tomislavgrad.

Broj: 01-02-2343/11
Tomislavgrad, 16. prosinca 2011. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 5., a u svezi sa člankom 24. Zakona o Proračunima u F BiH (Sl. Nov. FBiH, broj: 19/06 i
76/08), članka 18. stavak 1. Zakona o načelima lokalne
samouprave u FBiH (Sl. Nov. FBiH broj 49/06), članka
61. stavak 3 alineja 3 Statuta općine Tomislavgrad (Službeni glasnik općine Tomislavgrad br. 2/99, 2/00 i 6/05),
Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj dana
16. prosinca 2011. godine, d o n o s i
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA OPĆINE TOMISLAVGRAD
ZA 2011. GODINU
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ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA OPĆINE TOMISLAVGRAD ZA 2011. GODINU
I - OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Tomislavgrad za 2011. godinu sadrži:
KOD

Plan 2011.

Izvrš. 30. 9.

Rebalans

Indeks

1

2

3

4

5

5/3

A

PRIHODI

12.173.800

8.686.379

10.968.935

90,10

B

RASHODI

12.173.800

7.321.860

10.968.935

90,10

Članak 2.
Prihodi i rashodi po skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2011. godinu kako slijedi:
PRIHODI I PRIMICI - OPĆI DIO
EK.
KOD

A-PRIHODI

Plan 2011.

Izvr. 30 .9.

Rebalans

Indeks

1

2

3

4

5

5/3

71

I - POREZNI PRIHODI

3.602.600

2.881.038

3.953.500

109,74

71 000

Porez na dobit poj. i pod.

61.600

907

2.500

4,06

711 111

Porez na dobit fiz. osoba

1.000

138

500

50,00

711 112

Porez na dobit od polj. dj.

500

711 113

Porez na dobit od aut. prava

100

711 115

Porez na prihod od imovine

10.000

769

2.000

20,00

711 211

Porez na dobit poduzeća

50.000

713 000

Porez na plaću i radnu snagu

60.000

3.212

6.000

10,00

713 111

Porez na plaću i dr.os. primanja

50.000

2.903

5.000

10,00

713 113

Porez na dodatna primanja

10.000

309

1.000

10,00

714 000

Porez na imovinu

135.000

108.150

150.000

111,11

714 111

Porez na imovinu

85.000

49.077

70.000

82,35

714 131

Porez na promet nekretnina

50.000

59.073

80.000

160,00

715 000

Porez na promet proizvoda i usluga

80.000

11.905

20.000

25,00

715 140

Porez na promet usluga

50.000

8.145

12.000

24,00

715 143

Porez na potrošnju u ugostiteljstvu

50.000

8.145

12.000

24,00

716 000

Prihodi od poreza na dohodak

350.000

316.990

450.000

128,57

717 000

Prihodi od neizravnih poreza

2.750.000

2.273.375

3.090.000

112,36

717 131

Naknada za puteve iz cij.nafte i naf.der

250.000

210.230

290.000

116,00
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717 141

PDV

2.500.000

2.063.145

2.800.000

112,00

719 000

Ostali porezi

116.000

158.354

223.000

192,24

719 113

Porez na tvrtku

110.000

92.356

130.000

118,18

719 114

Porez na plaću za zaštitu od nesreća

5.000

1.292

2.000

40,00

719 115

Poseban porez za zaštitu od nesreća

1.000

462

1.000

100,00

719 116

Porez na potrošnju u ugost.od prav. os.

43.301

60.000

719 117

Porez na potrošnju u ugost.od fiz. os.

20.943

30.000

72

II - NEPOREZNI PRIHODI

4.634.000

3.264.493

3.931.200

84,83

721 110

Prihod od financijske i nemat.imovine

7.000

4.782

7.000

100,00

721 112

Prihod od koncesija

7.000

4.782

7.000

100,00

721 120

Prihodi od zemljišne rente i iznajmljiv.

120.000

50.284

100.000

83,33

721 121

Prihodi od zemljišne rente

100.000

50.284

100.000

100,00

721 129

Prihodi od ost. materij.imov.-po građ.doz.

721 210

Ost. prihodi od financ. i nem. imov.

1.000

3.126

5.000

500,00

721 211

Prihodi od kamata na depozite u banci

1.000

3.126

5.000

500,00

721 220

Ostali prihodi od zemlj. rente i iznaj.

3.360.000

2.439.054

2.681.000

79,79

721 221

Prihodi od hidroakumulacije

3.200.000

2.301.668

2.441.000

76,28

721 222

Prihodi od zakupa

160.000

137.386

240.000

150,00

722 130

Općinske takse

100.000

81.830

110.000

110,00

722 131

Općinske administrativne takse

100.000

81.830

110.000

110,00

722 430

Općinske naknade

481.000

288.349

400.000

83,16

722 432

Naknade za osiguranje od požara

722 433

Općinska komunalna naknada

120.000

52.182

80.000

66,67

722 435

Sredstva za sport

140.000

85.006

120.000

85,71

722 436

Prihodi od proračunskih korisnika

20.000

16.655

20.000

100,00

722 439

Ostale općinske naknade

200.000

134.506

180.000

90,00

722 530

Cestovna naknada

150.000

84.456

140.000

93,33

722 531

Naknada za upor.put.za voz.prav.osoba

80.000

47.881

80.000

100,00

722 532

Naknada za upor.put.za voz. građana

70.000

36.575

60.000

85,71

722 580

Posebna naknada za zašt. od prirodnih nepogoda

52.000

44.854

63.500

112,12

722 581

Posebna naknada za zašt. od prirodnih nepogoda

50.000

38.836

55.000

110,00

722 582

Posebna naknada za zašt. od prirodnih nepogoda

2.000

6.018

8.500

425,00

20.000

1.000
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722 545

Naknada od šumskog doprinosa

722 630
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50.000

63.283

85.000

170,00

Prihodi od pružanja usluga

250.000

167.834

230.000

92,00

722 631

Prihodi od terminala

250.000

167.834

230.000

92,00

723 130

Novčane kazne po opć. propisima

1.000

1.990

2.700

270,00

723 131

Novčane kazne po opć. propisima

1.000

1.990

2.700

270,00

722 700

Ostale uplate

62.000

34.651

107.000

172,58

722 731

Uplate anuiteta za dane kredita pojed.

2.000

1.125

2.000

100,00

722 761

Uplata refundacija bolovanja iz ran. god.

10.000

7.656

10.000

100,00

Ostale refundacije

50.000

25.870

95.000

190,00

1.500.000

722.160

1.043.000

69,53

73

III - TEKUĆE POTPORE

731 110

Tekuće potpore iz inozemstva

200.000

122.828

283.000

141,50

731 112

Tekuće potpore iz inozemstva - RH

200.000

122.828

283.000

141,50

732 110

Od ostalih razina vlasti

700.000

534.224

600.000

85,71

732 112

Potpore od Federacije

600.000

469.658

500.000

83,33

732 114

Potpore od Županije

100.000

64.566

100.000

100,00

732 120

Od pravnih osoba

600.000

65.108

160.000

26,67

732 122

Grant od IPA i fondova IPF

300.000

732 122

Fond z apovratak

732 122

Fondacija za održivi razvoj “Odraz”

74

IV - PRIHODI OD CARINA I OSTALE
UVOZNE PRISTOJBE

777 770

Prihodi od carina i ost. uvoz. pristojbe

81

V - KAPITALNI PRIMICI

811 111

60.000
300.000

65.108

100.000

33,33

1.170.000

190.895

455.000

38,89

Prihodi od prodaje zemljišta

600.000

188.815

450.000

75,00

814 100

Kredit evropske investicijske banke

520.000

811 911

Kućni priključci od fiz. osoba

50.000

2.080

5.000

1.267.200

1.627.793

1.586.235

125,18

12.173.800

8.686.379

10.968.935

90,10

VI - PRENIJETA SREDSTVA

UKUPNO I+II+III+IV+V+VI
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RASHODI I IZDACI - OPĆI DIO
EK.
KOD

B-RASHODI

I - DEFICIT IZ RANIJIH GODINA

Plan 2011.

Izvr. 30. 9.

Rebalans

Indeks

400.000

381.179

381.421

95,36

II - TEKUĆI IZDACI

6.035.300

4.468.421

6.294.731

104,30

611 100

Bruto plaće i naknade

1.625.000

1.243.135

1.690.000

104,00

611 200

Naknade troškova uposlenih i skupš.

557.500

418.717

603.500

108,25

612 000

Doprinosi poslodavca i ostali
doprinosi

178.700

118.765

179.200

100,28

613 000

Izdaci za materijal i usluge

975.500

711.028

1.026.000

105,18

613 100

Putni troškovi

49.500

17.162

34.000

68,69

613 200

Elektr. energija, jav. rasvj. i grijanje

191.000

119.502

191.000

100,00

613 300

Pošt. telekom. i komunal. usluge

388.000

339.201

451.000

116,24

613 400

Nabavka materijala i servis usluge

50.000

26.475

40.000

880,00

613 500

Usluge prijevoza i gorivo

40.000

17.908

30.000

75,00

613 700

Tekuće održavanje i ostale usluge

25.000

9.100

15.000

60,00

613 800

Osiguranje i bankarske usluge

20.000

12.550

20.000

100,00

613 900

Ostale usluge

97.000

94.382

130.000

134,02

613 600

Troškovi zakupa car. terminala

115.000

74.748

115.000

100,00

614

Tekući prijenosi - grantovi

2.698.600

1.976.776

2.796.031

103,61

614 000

Tekuća rezerva

80.000

58.000

80.000

100,00

614 312

Prijenosi školama i prijevoz đaka

900.000

696.539

925.000

102,78

614 312

Grantovi športskim klubovima

243.700

181.568

243.700

100,00

614 313

Socijalna skrb

466.400

294.184

466.400

100,00

614 314

Ostali prijenosi

240.000

165.659

262.800

109,50

614 316

Grantovi udrugama i pol. strankama

135.500

99.941

141.116

104,14

614 000

Poticaji gospodarstvu

140.000

121.987

140.000

100,00

614 000

Transferi za san.elem.nepogoda

185.000

7.883

185.000

100,00

614.000

Transfer za izbore

1.000

0

1.000

100,00

307.000

351.015

351.015

114,34

III - KAPITALNI IZDACI

5.738.500

2.472.260

4.292.783

74,81

615 i 821 Rekonstrukcija i investic. ulaganja

5.723.500

2.461.700

4.277.783

74,74

15.000

10.560

15.000

100,00

7.321.860 10.968.935

90,10

311 111/1 Obveze po sudskim presudama

821 321

Plaćanje lizinga

UKUPNO IZDACI I+II+III

12.173.800

TOMISLAVGRAD, 2011.

Stranica 82

II - POSEBAN DIO
Članak 3.
Rashodi od 10.968.935 KM, raspoređuju se po korisnicima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
I

UKUPNI IZDACI

12.173.800

7.321.860

10.968.935

90,10

II

DEFICIT IZ RANIJIH GODINA

400.000

381.179

381.421

95,36

III

TEKUĆI IZDACI

6.035.300

4.468.421

6.294.731

104,30

IV

KAPITALNI IZDACI

5.738.500

2.472.260

4.292.783

74,81

10

Plan 2011.

101

OPĆINSKO VIJEĆE

611 100

Izvr. 30. 9.

Rebalans

Indeks

173.000

128.440

178.000

102,89

* Bruto plaće i naknade

70.000

54.634

70.000

100,00

611 200

*Naknade troškova zapo i skupš.zastu.

82.000

54.712

84.000

102,44

611 210

Naknade za prijevoz

2.000

1.269

2.000

100,00

611 220

Ostale naknade

10.000

10.315

12.000

120,00

70.000

43.127

70.000

100,00

8.000

5.717

8.000

100,00

13.000

13.377

16.000

123,08

611 240** Naknade za rad u OV
612 000

*Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

613 000

Izdaci za materijal i usluge

613 100

Putni troškovi

3.000

1.518

3.000

100,00

613 900

Ostale usluge

10.000

11.859

13.000

130,00

Broj uposlenih

2

102

STRUČNA SLUŽBA

63.800

40.517

63.800

100,00

611 100

Bruto plaće i naknade

48.000

28.643

48.000

100,00

611 200

Naknade troškova uposlenih

10.000

8.876

10.000

100,00

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

5.300

2.997

5.300

100,00

613 000

Izdaci za materijal i usluge

500

100,00

Broj uposlenih

500
3

103

OPĆINSKI NAČELNIK

427.000

299.547

458.000

107,26

611 100

*Bruto plaće i naknade

160.000

129.530

160.000

100,00

611 100

Bruto plaće i naknade pripravnika

85.000

37.341

85.000

100,00

611 200

*Naknade troškova zaposlenih

102.000

89.963

137.000

134,31

611 210

Naknade za prijevoz

7.000

8.659

12.000

171,43

Stranica 83

TOMISLAVGRAD, 2011.

611 220

Ostale naknade

95.000

81.304

125.000

131,58

611 221

Naknade za topli obrok

25.000

19.015

25.000

100,00

611 225

Otpremnine u sluč. otkaza ili mirovine

20.000

20.000

100,00

611 228

Naknade za komisije i ostale naknade

50.000

62.289

80.000

160,00

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

27.000

13.508

27.000

100,00

613 000

Izdaci za materijal i usluge

53.000

29.205

49.000

92,45

613 100

Putni troškovi

16.000

6.820

12.000

75,00

613 900

Ostale usluge i troškovi reprezentacije

37.000

22.385

37.000

100,00

613 914

Troškovi reprezentacije

30.000

30.000

100,00

613 914-1 Troškovi obilježavanja Dana općine

7.000

7.000

100,00

Broj uposlenih
UKUPNO (101+102+103)

13
663.800

468.504

699.800

105,42

11

SLUŽBA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

197.000

161.502

220.500

111,93

611 100

Bruto plaće i naknade

131.000

113.979

153.000

116,79

611 200

Naknade troškova zaposlenih

50.000

35.462

50.000

100,00

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

14.500

11.927

17.000

117,24

613 000

Izdaci za materijal i usluge

1.500

134

500

33,33

1.216.500

940.162

1.308.000

107,52

Broj uposlenih

9

12

SLUŽBA ZA GOSP.INSPEK. I ZAJED.P

611 100

Bruto plaće i naknade

350.000

280.096

373.000

106,57

611 200

Naknade troškova zaposlenih

100.000

78.584

105.000

105,00

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

38.500

29.309

40.000

103,90

613 000

Izdaci za materijal i usluge

728.000

552.173

790.000

108,52

613 100

Putni troškovi

8.000

4.567

7.000

87,50

613 200

Elekt.energija i grijanje

160.000

90.348

160.000

100,00

613 211

Izdaci za javnu rasvjetu

80.000

45.884.

80.000

100,00

613 211

Izdaci za električnu energiju i grijanje

80.000

44.464

80.000

100,00

613 300

Pošt. telekom. i komunalne usluge

560.000

331.087

438.000

78,21

613 322

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga

50.000

38.325

50.000

100,00

613 324

Izdaci za usluge održavanja čistoće

100.000

78.673

100.000

100,00

613 329

Zimska služba

200.000

151.046

200.000

100,00

25.000

63.043

88.000

352,00

613 329-1 Sanacija divljih deponija i održ.privrem.
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613 400

Nabavka materijala

50.000

26.475

40.000

80,00

613 500

Izdaci za usluge prijevoza i goriva

40.000

17.908

30.000

75,00

613 700

Izdaci za tekuće održavanje

25.000

9.100

15.000

60,00

613 800

Osiguranje i bankarske usluge

20.000

12.550

20.000

100,00

613 900

Ugovorene usluge

50.000

60.138

80.000

160,00

145.500

105.180

145.500

100,00

Broj uposlenih

20

13

SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO,
PROSTORNO UREĐENJE

611 100

Bruto plaće i naknade

98.000

76.643

102.000

104,08

611 200

Naknade troškova zaposlenih

35.000

19.844

31.000

88,57

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

11.000

8.020

11.000

100,00

613 000

Izdaci za materijal i usluge

1.500

673

1.500

100,00

Broj uposlenih

6

14

SLUŽBA ZA GEODETSKE,
IMOV.-PRAV. POSLOVE

170.000

154.174

208.000

122,35

611 100

Bruto plaće i naknade

118.000

107.769

146.000

123,73

611 200

Naknade troškova zaposlenih

37.000

33.716

45.000

121,62

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

13.000

11.277

15.000

115,38

613 000

Izdaci za materijal i usluge

2.000

1.412

2.000

100,00

Broj uposlenih

7

15

SLUŽBA ZA PLANIRANJE, RAZVOJ I
INVEST.

80.000

45.920

67.000

83,75

611 100

Bruto plaće i naknade

62.000

34.216

50.000

80,65

611 200

Naknade troškova zaposlenih

10.000

7.386

10.000

100,00

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

7.000

3.580

6.000

85,71

613 000

Izdaci za materijal i usluge

1.000

738

1.000

100,00

Broj uposlenih

3

17

SLUŽBA ZA PITANJA BRANITELJA

68.000

50.381

67.500

99,26

611 100

Bruto plaće i naknade

47.000

35.875

47.000

100,00

611 200

Naknade troškova zaposlenih

15.000

11.752

15.000

100,00

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

5.000

2.754

5.000

100,00

613 000

Izdaci za materijal i usluge

1.000

500

50,00

398.000

99,50

Broj uposlenih
18

SLUŽBA ZA DRUŠ. DJEL. I
OPĆU UPRAVU

3
400.000

295.796
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611 100

Bruto plaće i naknade

280.000

209.068

280.000

100,00

611 200

Naknade troškova zaposlenih

85.000

64.851

85.000

100,00

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

31.000

21.877

31.000

100,00

613 000

Izdaci za materijal i usluge

2.000

50,00

Broj uposlenih
19

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU

611 100

4.000
18
192.500

124.411

181.000

94,03

Bruto plaće i naknade

61.000

47.328

61.000

100,00

Bruto plaće i naknade Vatrogasnog

80.000

60.800

80.000

100,00

611 200

Naknade troškova zaposlenih

27.000

10.681

27.000

100,00

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

14.500

4.952

10.000

68,97

613 000

Izdaci za materijal i usluge

10.000

650

3.000

30,00

Broj uposlenih

7

21

PRAVOBRANITELJSTVO

44.400

33.600

44.400

100,00

611 100

Bruto plaće i naknade

35.000

27.213

35.000

100,00

611 200

Naknade troškova zaposlenih

4.500

2.890

4.500

100,00

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

3.900

2.847

3.900

100,00

613 000

Izdaci za materijal i usluge

1.000

650

1.000

100,00

900.000

696.539

925.000

102,78

130.000

121.845

150.000

115,38

614 312-2 OŠ Bukovica

90.000

56.636

90.000

100,00

614 312-3 OŠ Prisoje

50.000

41.247

50.000

100,00

614 312-4 Studentske stipendije

50.000

43.320

50.000

100,00

350.000

270.481

350.000

100,00

15.000

11.453

15.000

100,00

160.000

106.400

160.000

100,00

50.000

45.157

60.000

120,00

466.400

294.184

466.400

100,00

17.400

11.800

17.400

100,00

Broj uposlenih
20

FINANC. DRUŠT. DJELATNOSTI

614 312

ŠKOLSTVO

614 312-1 OŠ Tomislavgrad

614 312-5 Učešće općine u prijevozu učenika
614 312-6 Glazbena škola
614 312-6 Dječiji vrtić
614 312-7 Centar za pos. potrebe - defektolog
614 312-8 Kviz znanja OŠ
614 313

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB

614 313

Crveni križ

1

5.000
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614 313

Centar za socijalnu skrb

114.000

84.580

114.000

100,00

614 313

Troškovi smještaja u ustanove

200.000

95.386

200.000

100,00

614 313

Jednokratne novčane pomoći

20.000

20.250

20.000

100,00

614 313

Starački dom

45.000

30.000

45.000

100,00

614 313

Naknada za mrtvozorstvo

5.000

3.328

5.000

100,00

614 313

Sufinanc. Službe Hitne pomoći

50.000

34.900

50.000

100,00

614 313

Subvencije cijena za snabdjev.pitkom vodom

15.000

13.940

15.000

100,00

614 314

FINANCIRANJE ŠPORTA I ŠP. KUL.

614 314

I - Grantovi športskim kl.

101.100

69.400

101.100

100,00

614 314

HNK TOMISLAV

37.300

26.150

37.300

100,00

614 314

HKK TOMISLAV

11.200

9.040

11.200

100,00

614 314

ŽKK TOMISLAV

22.000

10.990

22.000

100,00

614 314

TKD KORYO

4.300

3.010

4.300

100,00

614 314

RK TOMISLAV

3.900

2.730

3.900

100,00

614 314

NK ŠUJICA

6.300

5.040

6.300

100,00

614 314

NK BUŽAN

4.000

2.800

4.000

100,00

614 314

HŠK TOMISLAV

2.000

2.100

2.000

100,00

614 314

SKI KLUB STRIŽ

1.800

1.800

1.800

100,00

614 314

RK DELMINIUM

3.500

2.450

3.500

100,00

614 314

TKD ŠUJICA

2.200

1.540

2.200

100,00

614 314

ŽRK DELMINIUM

2.500

1.750

2.500

100,00

614 314

II - Korištenje športskih objekata

65.500

51.550

65.500

100,00

614 314

III - Troškovi školskih natjecanja

10.000

8.690

10.000

100,00

614 314

IV - Troškovi prijevoza klubova

46.500

31.901

46.500

100,00

614 314

V - Ostali troškovi za financiranje športa

20.600

20.027

20.600

100,00

614 314

UKUPNO I+II+III+IV+V

243.700

181.568

243.700

100,00

614 315

GRANTOVI UDRUGAMA

614 315

I - Udruge domovinskog rata

35.000

36.116

40.616

116,05

614 315

II - Hrvat. udruga pol. zatvorenika

4.000

2.320

4.000

100,00

614 315

III - Transferi nevladinim udrugama

45.500

33.100

45.500

100,00

614 315

Transfer “Kap ljubavi”

15.000

10.000

15.000

100,00

614 315

Transfer za “Merhamet”

5.500

3.600

5.500

100,00
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614 315

Transfer za “Udrugu Nada”

15.000

10.000

15.000

100,00

614 315

Transfer ostalim nevladinim udrugama

10.000

9.500

10.000

100,00

614 315

IV - Rad sa mladima

11.000

2.605

11.000

100,00

614 315

Troškovi rada s mladima

3.000

1.337

3.000

100,00

614 315

Financiranje projekata mladih

3.000

1.268

3.000

100,00

614 315

Arheološka istraživanja

5.000

5.000

100,00

UKUPNO I+II+III+IV

95.500

74.141

101.116

105,88

GRANTOVI POLIT. STRANKAMA

40.000

25.800

40.000

100,00

UKUPNO

40.000

25.800

40.000

100,00

614 316

614 317

OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI

240.000

165.659

262.800

109,50

614 317

Radio Tomislavgrad

105.000

78.000

122.000

116,19

614 317

Radio Herceg - Bosne

25.000

16.000

25.000

100,00

614 317

Kulturno - informativni centar

70.000

49.247

75.800

108,29

614 317

Franjevački muzej Tomislavgrad

5.000

100,00

614 317

Kulturno - umjetnička društva

20.000

13.662

20.000

100,00

614 317

Grant - GŠD

15.000

8.750.

15.000

100,00

614 000

POTICAJI U GOSPODARSTVU

140.000

121.987

140.000

100,00

UKUPNO

140.000

121.987

140.000

100,00

614 000

5.000

TRANSFER ZA IZBORE

1.000

1.000

100,00

UKUPNO

1.000

1.000

100,00

185.000

100,00

40.000

100,00

5.000

100,00

614 000

TRANS. PO PROG. ZAŠTITE I SPA.

185.000

7.883

614 000

Preventivne mjere zaštite i spašavanja

614 000

Obuka Postrojbi civilne zaštite

5.000

614 000

Opremanje i obuka povjerenika CZ

3.000

3.000

100,00

614 000

Pomoć pravnim osobama

3.000

3.000

100,00

614 000

Prilagođavanje objek.za smješ.nastrada.

4.000

4.000

100,00

614 000

Opremanje Operativnog centra

2.000

2.000

100,00

614 000

Naknade za event.štete od el. nepogoda

50.000

5.993

50.000

100,00

614 000

Ostale potrebe

28.000

990

28.000

100,00

614 000

Opremanje vatrogasne jedinice

50.000

25

CARINSKI TERMINAL

40.000

159.000

900

50.000
112.015

159.000

100,00
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613 611

Troškovi zakupa - Agroman

115.000

74.747

115.000

100,00

613 200

Troškovi električne energije

16.000

13.764

16.000

100,00

613 300

Troškovi komunalnih usluga

13.000

8.114

13.000

100,00

613 213

Lož ulje

15.000

15.390

15.000

100,00

26

PRORAČUNSKA REZERVA

80.000

58.000

80.000

100,00

614 000

Tekuća proračunska rezerva

80.000

58.000

80.000

100,00

27

OBVEZE IZ RANIJIH GODINA

707.000

732.194

732.436

103,60

311 111

Obveze iz ranijih godina

400.000

381.179

381.421

95,36

307.000

351.015

351.015

114,34

311 111/1 Obveze po sudskim rješenjima
UKUPNO TEKUĆI

6.435.300 4.849.600 6.676.152 103,74

KAPITALNI IZDACI
KAPITALNE INVESTICIJE

Plan 2011.

Izvrš. 30. 9

Rebalans

Indeks

821 612

Investicije u prometnice

1.325.000

866.840

1.508.677

113,86

615 221

Investicije u vodosustav i kanalizacije

2.078.500

487.402

912.143

43,88

821 619

Uređenje i zaštita okoliša

115.000

152.910

202.000

175,65

615 221

Investicije u školstvu i sportu

1.380.000

642.098

1.047.963

75,94

821 230

Ostali namjenski izdaci

840.000

323.010

622.000

74,05

5.738.500 2.472.260 4.292.783

74,81

UKUPNO IZDACI
28

INVESTICIJE U PROMETNICE

821 612/1 Cesta Vinica - M. Polje

100.000

114.040

114.040

114,04

821 612/2 Sanacija grad. ulica i lokalnih cesta

120.000

99.977

200.000

166,67

40.000

40.000

40.000

100,00

821 612/4 Rekonstr. ceste Mokronoge - Oplećani

200.000

49.050

49.050

24,53

821 612/5 Asfaltiranje cesta oko Buškog jezera

300.000

154.670

385.000

128,33

821 612/6 Nogostup i javna rasvjeta u Tvrtkovoj

40.000

45.087

45.087

112,72

821 612/7 Asfaltiranje ulice A. B. Šimića

20.000

24.400

24.400

122,00

821 612/8 Asfaltiranje ceste Latice - Kolo

100.000

821 612/9 Rekonstrukcija ceste Lipa - Mesihovina

350.000

339.616

384.600

109,89

821 612/3 Cesta Ćavarov stan

821 612/10

Izgradnja ulice u naselju Bobara II

10.000

10.000

100,00

821 612/11

Asfaltiranje ceste u Stipanjićima

45.000

45.500

101,11

821 612/12

Rekonstrukcija Domagojeve ulice- I.faza

821 612/13

Cesta u Šujici

152.000
59.000
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UKUPNO
29

Infrastruktura-gospod. zona Vučilov brig
i projektna dokumentacija

50.000

113,86

70.000

140,00

48.000

48,00

40.543

172,52

30.000

100,00

227.100

113,55

102.000

81,60

50.000

62,50

110.000

44,00

47.514

58.500

117,00

93.112

176.000

2.078.500

487.402

912.143

43,88

100.000

73.935

100.000

100,00

15.000

78.975

87.000

580,00

23.500

615 221/4 Vodosprema Dučić i vodovod

30.000

615 221/5 Sanacija šteta od poplave na infrast. obj.

200.000

615 221/6 Projekt vodoopskrb. i otpadnih voda

820.000

615 221/7 Izgradnja cjevovoda Kongora-Borčani

125.000

615 221/8 Izgradnja cjevovoda Vojković

250.000

615 221/9 Izgradnja cjevovoda Vrilo

100.000

615 221/10

Izgradnja cjevovoda Prisika-Kamensko

615 221/11

Izgradnja cjevovoda Borčani-Omolje

615 221/12

Izgradnja cjevovoda Zaljiće

615 221/13

Regulacija vodotoka Tabašnica
UKUPNO

47.857

100.000

615 221/3 Vodovod M. polje

30

866.840 1.508.677

INVEST. U VODOSUSTAV

615 221/1 Kućni priključci
615 221/2

1.325.000

80.000

40.543

209.052

49.324

250.000
50.000

UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

821 619/1 Održ.javnih površina,jav.rasvjete i ekol.projekti
821 619/2 Uređe. rotora i zel. površi.na kolodvoru
821 619/3 Čišćenje korita rijeke Šujice
UKUPNO

15.000
115.000

152.910

200.000

175.656

200.000

100,00

15.000

51.336

51.400

342,67

750.000

126.551

310.000

41,33

20.000

20.000

20.000

100,00

615 221/5 OŠ S. Radića

160.000

40.960

160.000

100,00

615 221/6 OŠ I. Mažuranića

200.000

128.375

200.000

100,00

615 221/7 OŠ Fra. M. Čuića

35.000

32.657

40.000

114,29

66.563

66.563

31

202.000 175,65

INVESTICIJE U ŠKOLSTVU I SPORTU

615 221/1 Tribine gradski stadion
615 221/2 Radovi na gimnaziji
615 221/3 Centar za posebne potrebe
615 221/4 SSŠ - novi objekat

615 221/8 Dječiji vrtić
UKUPNO
32

OSTALI NAMJENSKI IZDACI

615 221

Akcije u mjesnim zajednicama

615 221

Rekonstrukcija vjerskih objekata

821 320

Izvlaštenje zemljišta

1.380.000

642.098 1.047.963

75,94

150.000

107.758

150.000

100,00

20.000

16.000

20.000

100,00

100.000

36.198

70.000

70,00
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Stranica 90

821 230

Digitalizacija katastra

35.000

821 230

Opremanje općinske zgrade

20.000

14.431

20.000

100,00

821 321

Uređivanje okoliša općinske zgrade

50.000

3.097

80.000

160,00

615 221

Franjevački samostan

20.000

20.000

20.000

100,00

821 230

Nabavka vozila-plaćanje lizinga

15.000

10.560

15.000

100,00

821 230

Otplate po dugoročnom kreditu

20.000

3.212

10.000

50,00

821 230

Izrada projektne dokumentacije

145.000

103.112

115.000

79,31

821 230

Obaveze po isteku jamstvenog roka

821 230

Infrastruktura Rovine

615 221

GSD - nabavka opreme

10.000

3.038

10.000

100,00

615 221

Radio Tomislavgrad - odašiljač Ivovik

10.000

10.000

100,00

615 221

Spomenik braniteljima DR

50.000

615 221

Vidikovac - uređenje odmorišta

30.000

10.000

33,33

615 221

Geoistražni radovi

30.000

615 221

Geodetsko snimanje Blidinja

12.000

615 221

Melioracija poljoprivrednog zemljišta

60.000

615 221

Sanacija i uklanjanje devast. objekata

20.000

15.000
150.000

UKUPNO
UKUPNO (OD 10 - 32)

5.604

840.000

323.010

622.000

74,05

12.173.800

7.321.860

10.968.935

90,10

Broj: 01-_02- 2344/10
Tomislavgrad, 16. prosinac 2011.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***

