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***
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 20. travnja 2012. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Javnog komunalnog
poduzeća Tomislavgrad za 2011. godinu
Članak 1.

TOMISLAVGRAD, 2012.

II
Temeljem točke I ovoga rješenja stvarne cijene
komunalnih usluga Javnog komunalnog poduzeća
Tomislavgrad su slijedeće:
1. Voda za domaćinstvo
2. Voda za gospodarstvo
3. Prijevoz pitke vode-cisterna,

1,20 KM/m3,
1,60 KM/m3,

-prijevoz pitke vode do 6 km
-prijevoz pitke vode na udaljenosti 6-10 km
-prijevoz pitke vode na udaljenosti 10-15 km
-prijevoz pitke vode na udaljenosti 15-30 km

Izvješće o radu
Javnog komunalnog poduzeća
Tomislavgrad za 2011. godinu sastavni je dio ovoga
rješenja.
Članak 3.

4. Naknada za održavanje sustava:
- vodomjer 1/2 i 3/4
- vodomjer 1
- vodomjer 5/4
- vodomjer 6/4
- vodomjer 2
- vodomjer 3
- vodomjer 4
- vodomjer 100/20

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

5. Sakupljanje,
domaćinstvo

Broj:01-02-960/12
Tomislavgrad, 20.04.2012.

6. Nepromijenjene cijene:
- odvoz smeća za gospodarstvo.

Usvaja se Izvješće o radu Javnog komunalnog poduzeća
Tomislavgrad za 2011. godinu.
Članak 2.

PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 24. stavak 4. Zakona o komunalnim
djelatnostima («Narodne novine HBŽ», broj 02/06) i članka
61.Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad» broj: 2/99), 2/00 i 6/05) Općinsko vijeće
Tomislavgrad na sjednici održanoj 20.travnja 2012. godine
donosi

odvoz

i

70,00 KM,
80,00 KM,
90,00 KM,
120,00 KM.

5 KM,
6 KM,
10 KM,
16 KM,
25 KM,
34 KM,
50 KM,
60 KM.

deponiranje smeća za
12 KM mjesečno.

III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-979/12.
Tomislavgrad, 20.04.2012.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***

RJEŠENJE
o davanju suglasnosti na visinu cijena komunalnih
usluga Javnog komunalnog poduzeća Tomislavgrad
I
Daje se suglasnost na prijedlog cijena komunalnih
usluga Javnog komunalnog poduzeća Tomislavgrad,
sukladno zahtjevu poduzeća za korekciju cijena
komunalnih usluga broj: 04-172/12. od 11.travnja
2012.godine.

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 20. travnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK
I
Raditi zajedno s osnivačem na poboljšanju kvalitete
usluge vodoopskrbe na već postojećim vodovodima, te
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svesti mogućnost redukcija vode samo na izuzetne
okolnosti.
Smanjiti gubitke vode prouzročene dotrajalošću i
oštećenošću cjevovoda, te posebno raditi na otkrivanju i
uklanjanju ilegalnih priključaka na vodoopskrbnoj mreži.
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ODLUKU
o vodovodu i kanalizaciji
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.

II
Uvesti stalni proces optimalizacije operativnih troškova,
kao troškova poslovanja te poboljšati program uređenja i
održavanja javnih površina.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti za opskrbu
potrošača vodom za piće, održavanje korištenje
vodovoda Tomislavgrad, kao i uvjeti i način korištenja
javne kanalizacije.

III

Članak 2.

Osigurati porast prihoda s naglaskom na osnovne
djelatnosti poduzeća, te poboljšati naplativost u odnosu na
fakturirane račune.

Vodoopskrbni sustav čini skup objekata i uređaja za
zahvaćanje i crpljenje vode, pročišćavanje vode do stupnja
zdravstvene ispravnosti i dovođenje do potrošača javnom
vodovodnom mrežom.
Javnu vodovodnu mrežu čine glavni cjevovodi, ulična
mreža i priključci na javni vodovod do glavnog vodomjera
u vodomjernom oknu.

IV
Do kolovoza tekuće godine pripremiti Odluku za
Općinsko vijeće kojom bi se groblje Karaula prenijelo na
upravljanje Javnom komunalnom poduzeću Tomislavgrad.
V
Prihvatiti suglasnost za povećanje cijena usluga kako je
predloženo na 36.sjednici Općinskog vijeća održane
03.travnja 2012.godine.

Članak 3.
Sustav javne odvodnje čine građevine i uređaji putem
kojih se otpadna voda sakuplja, dovodi do uređaja za
pročišćavanje i ispušta u prijamnik kao i uređaji za
odvodnju oborinske vode.
Članak 4

VI
Sredstva namijenjena za kupovinu metlice preusmjeriti
za kupovinu rezervnih crpki na vodocrpilištima.
VII

Kućnim vodovodnim i kanalizacijskim uređajima i
instalacijama u smislu ove odluke, smatraju se svi ostali
uređaji kod potrošača iza glavnog vodomjera i sabirnog
okna za odvodnju otpadnih voda.
Članak 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku općine
Tomislavgrad».
Broj:01-02-962/12.
Tomislavgrad, 20.04.2012.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 4. stavak 2 Zakona o komunalnim
djelatnostima («Narodne novine HBŽ», broj 2/06), članka
54.stavak 3 Zakona o vodama («Službene novine FBiH»,
broj 70106), i članka 61.Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj:
2/99,2/00,6/05), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad, na
sjednici održanoj 04.siječnja 2012. godine, donijelo je

Potrošač vode u smislu ove odluke je pravna ili fizička
osoba koja koristi vodu iz vodoopskrbnog sustava, odnosno
vlasnik ili korisnik nekretnine koja je priključena na
vodovodnu mrežu.Vlasnik nekretnine obvezan je
obavijestiti Javno komunalno poduzeće Tomislavgrad (u
daljem tekstu: Komunalno poduzeće) o svakoj promjeni
korisnika nekretnine, a ukoliko to ne učini, sam snosi
troškove potrošnje vode i korištenja kanalizacije.
Članak 6.
O racionalnom korištenju vodovodnog i kanalizacijskog
sustava brine Komunalno poduzeće.
Racionalnim korištenjem vodovodnog sustava Komunalno
poduzeće dužno je:
- potrošačima osigurati trajnu i kvalitetnu vodoopskrbu.
- održavati objekte i uređaje u funkcionalnom stanju,
- redovito kontrolirati higijensku ispravnost vode.
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Članak 7.

Članak 11.

Radove na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji vodovoda i
kanalizacije vrši se na temelju odobrenja izdanog od Službe
za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne
poslove općine Tomislavgrad ( u daljem tekstu: nadležne
Službe).
Članak 8.

Potrošač ima pravo pismeno zatražiti od Komunalnog
poduzeće da provjeri Ispravnost vodomjera.
Ukoliko je vodomjer neispravan Komunalno poduzeće
će u roku od osam dana od dana utvrđivanja neispravnosti
isti zamijeniti i to evidentirati u kartoteci vodomjera.
Članak 12.

Investitor na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji
vodovoda i kanalizacije je dužan prije primopredaje
sadržavati sve elemente (dubina iskopa, dubina dna i vrha
cijevi, posteljice pozicije šah ti elemente šahti i ostalo).
Geodetski elaborat dostavlja se u Službu za geodetske
poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina
koje ga nakon pregleda ovjeravaju kao prihvatljiv (urađen
sukladno propisima iz ove oblasti)
Nakon što se izvrši tehnički prijem investitor je dužan
prije davanja na daljnje upravljanje i održavanje
Komunalnom poduzeću ove instalacije evidentirati u
katastru podzemnih i nadzemnih instalacija i uređaja koje
vodi Služba za geodetske poslove, imovinskopravne
poslove i katastar nekretnina općine Tomislavgrad i tek ih
tada Komunalno poduzeće može preuzeti na daljnje
upravljanje i održavanje.
U slučaju daje Komunalno poduzeće Investitor ili
nositelj investicije prethodni stavak se odnosi i na njih.
Komunalno poduzeće dužno je voditi evidenciju
vodovodnih uređaja i kanalizacije, te sve promjene
evidentirati u katastru podzemnih i nadzemnih instalacija.
Komunalno poduzeće je obvezno za postojeće objekte
vodovoda i kanalizacije izvršiti evidentiranje u katastru
podzemnih i nadzemnih instalacija.
Sve pravne i fizičke osobe dužne su Komunalnom
poduzeću staviti na uvid podatke o vodovodnoj i
kanalizacijskoj mreži izgrađenoj na nekretnini čiji su
vlasnici, odnosno korisnici.
II POTROŠNJA VODE
Članak 9.
Potrošnja vode mjeri se vodomjerom, a u slučaju kada je
vodomjer van uporabe zbog kvara ili baždarenja, potrošnja
vode određuje se prema potrošnji iz prethodna tri mjeseca.
Članak 10.
U stambenim objektima sa više stambenih jedinica
svaka stambena jedinica mora imati svoj vodomjer. U
postojećim stambenim objektima gdje nisu ugrađeni
vodomjeri za svaku stambenu jedinicu obvezuje potrošača
ugraditi isti u roku od 5 godina od stupanja na snagu ove
odluke.
Troškove ugradnje vodomjera u već postojećim
objektima snose vlasnici stana, poslovnih prostora i JKP u
odnosu 50%:50%.
Do ugradnje vodomjera potrošnja vode plaćat će se po
broju članova kućanstva.

Potrošač vode dužan je omogućiti očitavanje vodomjera
i redovito plaćati ispostavljene račune za vodu i korištenje
kanalizacije.
Članak 13.
U slučaju prestanka korištenja objekta potrošač je dužan
obavijestiti Komunalno poduzeće, odnosno otkazati
potrošnju vode, a po potrebi nove potrošnje snosit će sve
eventualno nastale troškove (ponovno ugrađivanje
vodomjera i sl.), zavisno od toga da li je odjava potrošnje
bila trajna ili privremena.
Članak 14.
Komunalno poduzeće dužno je bez prekida putem
vodovodne mreže opskrbljivati potrošače dovoljnim
količinama vode.
Članak 15.
Ukoliko dođe do planiranog prekida isporuke vode
(popravak objekata i uređaja vodo opskrbnog sustava ),
Komunalno poduzeće obvezno je obavijestiti potrošače o
prekidu 3 dana prije nastanka istog, a ukoliko se radi o
zdravstvenoj neispravnosti vode o prekidu opskrbe iz tog
razloga obavijestit će odmah po saznanju za navedenu
neispravnost.
Broj:01-02-1194/12
Tomislavgrad, 04.05.2012.godine
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 119.Poslovnika Općinskog vijeća
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 5/03) Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici
održanoj 04.svibnja 2012. godine, donijelo je
O D L U KU
o provođenju javne rasprave
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se provođenje javne rasprave
o izmjenama i dopunama Odluke o planu parcelacije
Mokronoge.
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Javnu raspravu iz stavka 1 ovog članka, provest će
Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove općine Tomislavgrad.

ODLUKU
o imenovanju Općinskog javnog pravobranitelja
za područje općina Tomislavgrad i Kupres

Članak 2.

Članak 1.

Javna rasprava provest će se na način da svi
zainteresirani građani mogu izvršiti uvid u plan parcelacije.
Akti iz stavka 1 ovog članka, bit će dostupni javnosti od
07.05.2012. do 31.05.2012. godine u zgradi Općine, u
vremenu od 7,00 sati do 15,00 sati.

Andrija (Ivana) Kolak, dipl.iur. iz Tomislavgrada,
imenuje se za Općinskog javnog pravobranitelja za
područje općina Tomislavgrad i Kupres.

Članak 3.

Imenovanje iz članka 1.ove Odluke vrši se na vrijeme
od 4 (četiri) godine.
Članak 3.

Prezentacija Plana Parcelacije Mokronoge obavit će se
dana 17.05.2012.godine na licu mjesta s početkom u 11
sati.
Članak 4.
Primjedbe, mišljenja i prijedlozi mogu se dostaviti
pismeno, na adresu: Općina Tomislavgrad, Služba za
graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne
poslove, Ul.Mijata Tomića bb. najkasnije do 31.05.2012.
godine.
Članak 5.
Po proteku rokova iz članka 2.3.i ove Odluke, kao i
prikupljenih primjedba, mišljenja i prijedloga, povest će se
rasprava po istim, dana 05.06. 2012. godine u 14,00 sati, u
prostorijama škole Mokronoge.
Članak 6.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obavit
će se u «Službenom glasniku Općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1036/12.
Tomislavgrad, 04.05.2012.godine
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37.Zakona o prostornom uređenju
(«Narodne novine HBŽ», broj:14/98) 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 04.svibnja
2012.godine donijelo je

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove općine Tomislavgrad, po okončanju
javne rasprave, obvezna je podnijeti izvješće o istoj
Općinskom vijeću, na prvoj narednoj sjednici vijeća.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i
lokacijama za izgradnju farmi vjetroelektrana

Članak 7.

Članak 1.

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

U članku 6.Odluke o uvjetima i lokacijama za izgradnju
farmi i vjetroelektrana («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj:8/07 i 11/10) dodaje se novi stavak:
«Lokacije iz prethodnih grafičkih priloga dopunjavaju se
novim lokacijama označenim u grafičkom prilogu koji je
uz postojeće sastavni dio ove Odluke».

Broj:01-02-1028/12.
Tomislavgrad, 17.05.2012.god.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***

Na
temelju
članka
22.Zakona
o
javnom
pravobraniteljstvu («Narodne novine HBŽ», broj: 1/97 i
8/03) i članka 37. Statuta Općine Tomislavgrad («Službeni
glasnik općine Tomislavgrad», broj:2/99, 2/00 i 6/05),
Općinsko vijeće na sjednici održanoj 04.svibnja
2012.godine, donosi

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1044/12
Tomislavgrad, 04.05.2012.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***

SLUŽBENI GLASNIK
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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 04.svibnja 2012. godine, donosi
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Broj:01-02-1072/12./12.
Tomislavgrad, 04.05.2012.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***

ZAKLJUČAK
I
Odgađa se davanje prethodne suglasnosti za donošenje
Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele
koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine
siparišnog materijala na istražno-eksploatacijskom polju
«Gradina-Stipanići», općina Tomislavgrad.

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 04. svibnja 2012. godine, donosi
ZAKLJUČAK

II
Istražno eksploatacijsko polje «Gradina- Stipanići»
mora biti van obuhvata treće zaštitne zone izvorišta
«Ostrožac», koje je utvrđeno u Elaboratu o zaštiti izvorišta
vode za piće Ostrožac-Duvno,
kojega je u veljači
1990.godine izradio Zavod za hidrotehniku građevinskog
fakulteta u Sarajevu, a prema članku 24. točka 5. Odluke o
zaštiti izvorišta vode za piće «Ostrožac» koju je donijela
Skupštine općine Duvno («Službeni glasnik općine
Duvno» broj 7/90) u kojem se zabranjuje istraživanje i
eksploatacija kamena i otvaranje kamenoloma.
III
Nakon utvrđivanja novih granica istražnog i
eksploatacijskog područja, koje će biti usuglašeno sa
navedenim Elaboratom i Odlukom prije davanja prethodne
suglasnosti, što je u isključivoj nadležnosti Općinskog
vijeća Tomislavgrad, potrebno je konkretizirati interes MZ
Stipanići, kao i općine Tomislavgrad, u konkretnom poslu
davanja koncesije, kao i uvjete pod kojima će budući
koncesionar vršiti eksploataciju, te naziv koncesionara jer
su za istu koncesiju samostalne i neovisne zahtjeve
podnijela dva gospodarska društva.
IV
Davanje prethodne suglasnosti za donošenje Odluke o
pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za
istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine siparišnog
materijala na istražno-eksploatacijskom polju «GradinaStipanići», općina Tomislavgrad je pravno nemoguć jer je
na snazi Zaključak Skupštine Hercegbosanske županije
broj:01-02-25/11 od 12.svibnja 2011.godine temeljem
kojega postojeća Vlada do izbora nove Vlade ne može
donositi Odluke o koncesijama.
V
Ovaj zaključak stupa na snagom danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku općine
Tomislavgrad».

I
Odgađa se davanje prethodne suglasnosti za donošenje
Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele
koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine
tehničko-građevnog kamena na istražno eksploatacijskom
polju «Visovac», općina Tomislavgrad.
II
Predmet
koji
je
Ministarstvo
gospodarstva
Hercegbosanske županije Livno uputilo Općinskom vijeću
Tomislavgrad radi davanja prethodne suglasnosti ocjenjuje
se nepotpunim i nedovoljnim za kvalitetnu raspravu i
donošenje konačne suglasnosti, te se navedeno Ministarstvo
obvezuje za dostavljanje svih relevantnih materijala
dobivenih od poduzeća zainteresiranog za istraživanje
mineralne sirovine tehničko-građevnog kamena, kako bi u
ponovljenoj proceduri Općinsko vijeće Tomislavgrada
moglo kvalitetno odlučivati o istoj stvari.
III
Davanje prethodne suglasnosti za donošenje Odluke o
pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za
istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine tehničkograđevnog kamena na istražno eksploatacijskom polju
«Visovac», općina Tomislavgrad je pravno nemoguć, jer je
na snazi Zaključak Skupštine Hercegbosanske županije
broj:01-02-25/11 od 12.svibnja 2011.godine temeljem
kojega postojeća Vlada do izbora nove Vlade ne može
donositi Odluke o koncesijama.
IV
Ovaj zaključak stupa na snagom danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku općine
Tomislavgrad».
Broj:01-02-1071/12.
Tomislavgrad, 04.05.2012.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
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Članak 4.

***
Na temelju članka
42. Zakon o komunalnim
djelatnostima («Narodne novine HBŽ», broj 2/06) i članka
61. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj: 2/99, 2/06, 6/05), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad, na sjednici održanoj 21.i 22.06.
2012.god. d o n i j e l o je
ODLUKU
o visini naknade i uvjetima za priključenja na vodovod i
kanalizaciju
I OPĆE ODREDBE
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-

-

Uz zahtjev za priključenje objekta , potrebno je priložiti:
kopiju plana,
odobrenje za građenje objekta,
zemljišno knjižni izvadak,
potrebnih suglasnosti od strane drugih vlasnika ili
korisnika mreža (telefonskih, elektro-energetskih
plinskih i ostalih)
Situacijski prikaz priključka (stacionaža, profil
priključne cijevi, dubina priključka)
Uz zahtjev za priključenje zemljišta potrebno je priložiti
dokaz o pravu vlasništva ili korištenja zemljišta i kopiju
katastarskog plana.
Članak 5.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti priključenja objekata
i zemljišta na uređaje za opskrbu vodom i odvodnju
otpadnih i oborinskih voda na području općine
Tomislavgrad.
Pod uvjetima iz stavka 1 ovog članka podrazumijeva se
slijedeće:
-

postupak priključivanja,
tehničko-tehnološki uvjeti priključivanja,,
naknada za priključivanje i način plaćanja naknade,
rokovi u kojima se izvodi priključivanje.

Rješenje kojim se odobrava priključenje objekta,
odnosno zemljišta, na uređaje za opskrbu vodom i odvodnju
otpadnih i oborinskih voda sadrži:
- podatke o vlasniku nekretnine i nekretnini na koju se
izvodi priključenje,
( ime i prezime, odnosno naziv ili tvrtku pravne osobe,
adresu, katastarsku oznaku zemljišta, namjenu i sl.),
- mjesto priključenja,
- tehničke osobine priključka,
- način izvođenja radova i obvezu sanacije javne površine
na kojoj se izvode radovi,
- iznos naknade za priključenje i način plaćanja,
- rok za priključenje.

Članak 2.
Vlasnik objekta obvezan je priključiti objekt na uređaje
za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda
ako postoje tehnički uvjeti priključenja.
II POSTUPAK PRIKLJUČIVANJA
Članak 3.
Za priključenje objekata i zemljišta na uređaje iz člana 2
ove odluke u tijeku izgradnje i rekonstrukcija vodovodne i
kanalizacijske mreže nadležna je općina Tomislavgrad.
Priključenje objekata i zemljišta na uređaje iz članka 2 ove
odluke, može se izvršiti nakon izdavanja rješenja od strane
Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove općine Tomislavgrad (u daljem tekstu:
Službe graditeljstva). Općina Tomislavgrad može prenijeti
svoje pravo. Služba graditeljstva, će po službenoj dužnosti
izdavati rješenja o priključivanje na objekte kanalizacije u
onim dijelovima grad gdje se vrši izgradnja i rekonstrukcija
objekata iz člana 2 ove odluke.
Nakon završetka izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i
kanalizacijske mreže tj nakon predaje od strane općine na
upravljanje i održavanje JKP nadležno je JKP. Priključenje
objekata i zemljišta na uređaje iz člana 2 ove odluke, može
se izvršiti nakon izdavanja rješenja od strane nadležne
Službe JKP.

III TEHNIČKO TEHNOLOŠKI UVJETI
PRIKLJUČIVANJA
Članak 6.
Priključivanje objekta i zemljišta na uređaje za opskrbu
vodom i uređaje za odvodnju otpadnih i oborinskih voda
potrebno je obaviti na način da isti optimalno funkcioniraju.
Priključivanje objekta na uređaje iz stavka jedan ovog
članka vrše se za svaki dio objekta koji predstavlja posebnu
uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor i sl.).
Članak 7.
Objekti koji se ne mogu priključiti na javnu kanalizaciju
(tehnički nemoguće izvršiti priključenje i sl.) moraju biti
priključeni na propisno izgrađenu septičku jamu, sukladno
uvjetima danim u lokacijskoj i građevnoj dozvoli.
Članak 8.
U slučaju da se iz tehničkih razloga objekt ne može
priključiti na glavnu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
preko zemljišta koje koristi posjednik, odnosno korisnik
objekta, Služba graditeljstva će rješenjem utvrditi da se
priključak izvede preko susjednog zemljišta, a
imovinskopravne odnose sa vlasnicima susjednog zemljišta
riješit će Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne
poslove i katastar nekretnina.
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Članak 9.
Ispuštanje otpadnih voda u javni kanalizacijski sustav
ne smije narušiti hidraulički režim toka odvodnje, stabilnost
objekta javne kanalizacije, rad kanalizacijskih crpki,
vršenje nadzora i održavanja objekta kanalizacije.
U javnu kanalizaciju ne smiju se ispuštati tvari koje na
recipijentu –prijemniku- uvjetuju stvaranje taloga.
Zdravstvene i veterinarske ustanove i drugi korisnici
kanalizacije u čijim bi se otpadnim vodama mogle naći
bakterije ili virusi opasni po zdravlje i život ljudi obvezni
su otpadne vode
izložiti posebnom tretmanu -dezinfekcije- prije ispuštanja u
javnu kanalizaciju.
Otpadne vode iz pogona, radionica i drugih objekata,
koje sadrže štetne tvari i kruti otpad moraju se izložiti
prethodnom tretmanu pročišćavanja prije nego što se
ispuste u javni kanalizacijski sustav.
Članak 10.
Podnositelju zahtjeva za odobrenje priključenja,
dopustit će se da dio radova na priključku (iskop kanala i
sl.) obavi sam prema uvjetima iz rješenja o priključivanju
objekta uz obvezan nadzor nadležnih Službi ( općinskih ili
JKP sukladno članu 3 ove odluke), ukoliko će to smanjiti
troškove priključka.
IV NAKNADA ZA PRIKLJUČIVANJE
Članak 11.
Vlasnik zemljišta ili objekta koji se priključuje na
kanalizacijski i vodovodni sustava plaća cijenu stvarnih
troškova rada i utrošenog materijala za priključak izvođaču
radova i naknadu (taksa) za priključak, koja je javni prihod
općine i koristi se isključivo za financiranje izgradnje i
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Članak 12.
Cijena stvarnih radova utvrđuje se za svaki pojedinačni
slučaj prema predračunskim količinama radova i utrošenog
materijala prema tržišnim cijenama koje su postignite u
prethodnoj godini za ovu vrstu radova uvećanu za službenu
stopu inflacije za prethodnu godinu.
U cijenu stvarnih radova za priključak na vodovod se
uzimaju sljedeći troškovi:
- spoj priključnog cjevovoda na distribucijski cjevovod
rad i materijal
- izrada priključnog voda sa obuhvaćenim iskopom rova
za polaganje cjevovoda, izrada posteljice i zatrpavanje
- sanacija terena ili ceste preko koje prelazi priključni
cjevovod (makadamski zastor, asfaltni zastor i sl)
- nabava i ugradnja vodomjera
- izrada odgovarajuće šahte sa poklopcem (ovu stavku
mogu uraditi i vlasnici objekta sukladno dogovoru s
predstavnicima općine ili JKP)
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troškovi geodetskog snimanja kućnog priključka.
U naseljima gdje se vrši izrada kućnih priključaka i
distribucijskog cjevovoda istovremeno za sve objekte se
računa prosječna duljina priključka od 25 m za sve objekte
do udaljenosti 80 m od distribucijskog cjevovoda . Za već
postojeće objekte koji su izvan naselja na udaljenost većoj
od 80 m općina Tomislavgrad snosi cjelokupnu razliku
troškova. (Za objekt koji je udaljen 200 m od distribucijske
mreže općina Tomislavgrad snosi troškove za izgradnju 120
m kućnog priključka).
Vlasnici objekata koji ne izvrše priključenje svojih
objekata dok traje ugovor o izgradnji distribucijske mreže i
kućnih priključaka plaćaju stvarnu cijenu izrade priključka
uvećane za troškove transporta strojeva koji ne mogu biti
veći od 50 % stvarnih troškova izrade kućnih priključaka.
U cijenu stvarnih radova za priključak na kanalizaciju se
uzimaju sljedeći troškovi:
- spoj priključnog cjevovoda na distribucijski cjevovod
rad i materijal,
- izrada priključnog voda sa obuhvaćenim iskopom rova
za polaganje cjevovoda, izrada posteljice i zatrpavanje,
- sanacija terena ili ceste preko koje prelazi priključni
cjevovod (makadamski zastor, asfaltni zastor i sl.),
- izrada priključne šahte sa poklopcem i
- troškovi geodetskog snimanja kućnog priključka.
-

U naseljima i ulicama gdje se vrši izrada kućnih
priključaka i izrada kanalizacijske mreže istovremeno za
sve objekte se računa prosječna duljina priključka od 10 m.
Prilikom rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske
mreže i zamjene kućnih priključaka ne plaćaju se troškovi
priključka kao ni troškovi naknade (takse) za priključak.
Članak 13.
NAKNADA (TAKSA) ZA PRIKLJUČAK NA
KANALIZACIJSKI SUSTAV IZNOSI:
1.STAMBENI OBJEKTI
1.1) INDIVIDUALNI STAMBENI OBJEKTI
- za objekte čija je stambena površina do 80 m2
600,00 KM
- za objekte čija je stambena površina od 80,01 m2 do 150
m2
800,00 KM
- za objekte čija je stambena površina preko 150,01 m2
1.000,00 KM
1.2.) STAMBENE ZGRADE
-stanovi površine do 40,00 m2
-stanovi površine od 40,01 m2 do 60 m2
-stanovi površine od 60,01 m2 do 80 m2
-stanovi površine preko 80,01 m2

300,00 KM
400,00 KM
500,00 KM
600,00 KM

2.POSLOVNI OBJEKTI
Naknada za priključak za poslovne prostore ovisno o
trenutnoj namjeni iznosi :
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2.1) UGOSTITELJSKI OBJEKTI CAFFE BAROVI,
RESTORANI, MOTELI, HOTELI, DISKO KLUBOVI,
NOĆNI BAROVI I SL.
- za poslovne prostore površine do 30,00 m2
1.000,00 KM
- za poslovne prostore površine od 30,01 m2 do 50,00 m2
1.200,00 KM
- za poslovne prostore površine od 50,01 m2 do 80,00 m2
1.400,00 KM
- za poslovne prostore površine od 80,01 m2 do 120,00 m2
1.600,00 KM
- za poslovne prostore površine od 120,01 m2 do 180,00
m2
1.800,00 KM
- za poslovne prostore površine od 180,01 m2 do 250,00
m2
2.000,00 KM
- za poslovne prostore površine od 250,01 do 500,01 m2
4.000,00 KM
- za poslovne prostore površine preko 500,01 m2
5.000,00 KM
2.2) PRODAJNI OBJEKTI TRGOVINE MJEŠOVITE
ROBE, BUTICI, ZANATSKE RADNJE (ZLATARNE,
URARI I SL)
- za poslovne prostore površine do 30,00 m2
400,00 KM
2
- za poslovne prostore površine od 30,01 m do 50,00 m2
600,00 KM
- za poslovne prostore površine od 50,01 m2 do 80,00 m2
800,00 KM
- za poslovne prostore površine od 80,01 m2 do 120,00 m2
1.000,00 KM
- za poslovne prostore površine od 120,01 m2 do 180,00
m2
1.100,00 KM
- za poslovne prostore površine od 180,01 m2 do 250,00
m2
1.200,00 KM
2.3.) PRODAJNI CENTRI. SMATRAJU SE SVI
OBJEKTI KOJI IMAJU KORISNU POVRŠINU PREKO
250,01 M2
2.3.1 FEKALNE VODE
- za poslovne prostore površine od 250,01 m2 do 400,00
m2
2.000,00 KM
- za poslovne prostore površine od 400,01 m2 do 800,00
m2
3.000,00 KM
- za poslovne prostore površine preko 800,01 m2
5.000,00 KM
2.3.2 OBORINSKEVODE
-bruto slivne površine do 400 m
1.000,00 KM
-bruto slivne površine od 400 m2 do 1.000 m2
1.500,00 KM
-bruto slivne površine od 1.000 m2 do 2.000 m2
2.000,00 KM
-bruto slivne površine preko 2.000 m2
2.500,00 KM
2.4) BENZINSKE PUMPE
2.4.1. FEKALNE VODE
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(računajući samo prodajni prostor bez dodatnih sadržaja)
2.000,00 KM
2.4.2.OBORINSKE VODE
-bruto slivne površine do 1.000 m2
2.000,00 KM
-bruto slivne površine od 1.000,01 m2 do 2.000,00 m2
2.500,00 KM
-bruto slivne površine preko 2.000,01 m2 do
3.000,00 KM
3. PROIZVODNI OBJEKTI
3.1.FEKALNE VODE
-proizvodni objekti površine do 1000,00 m2
600,00 KM
-proizvodni objekti površine preko 1000,00 m2
1.000,00 KM
3.2.OBORINSKE VODE
-bruto slivne površine do 2.000 m2
-bruto slivne površine preko 2.000 m2

1.000,00 KM
1.500,00 KM

4) AUTO PRAONICE, MEHANIČARSKE RADNJE I SL
4.1.FEKALNE VODE
- površine do 100 m2
500,00 KM
- površine od 100,01 m2 do 300 m2
800,00 KM
- površine preko 300,01 m2
1.000,00 KM
4.2.OBORINSKE VODE
-bruto slivne površine do 200 m2
1.000,00 KM
-bruto slivne površine od 200,01 m2 do 500,00
1.200,00 KM
-bruto slivne površine od 500,01 m2 do 1000,00
1.500,00 KM
-bruto slivne površine od 1000,01 m2 do 2000,00
2.000,00 KM
-bruto slivne površine preko 2000,01 m2
3.000,00 KM
U slučaju prenamjene objekta u drugu djelatnost ili
poslovnog prostora u pojedinom objektu vlasnici istih su
dužni prilikom prenamjene ishodovati i rješenje o
priključenju na kanalizacijsku mrežu i platiti razliku u
cijeni naknade za priključenje na kanalizacijsku mrežu.
Članak 14.
NAKNADA (TAKSA) ZA PRIKLJUČAK NA
VODOVODNU MREŽU IZNOSI:
-Profil priključne cijevi manji ili jednak od 20 mm
600,00 KM
-Profil priključne cijevi 25 mm
800,00 KM
-Profil priključne cijevi 30 mm
1.050,00 KM
-Profil priključne cijevi 40 mm
1.260,00 KM
-Profil priključne cijevi 50 mm
1.470,00 KM
-Profil priključne cijevi 80 mm
2.520,00 KM
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-Profil priključne cijevi 100 mm
2.830,00 KM
-Profil priključne cijevi 150 mm se ne dopuštaju
U stambenim zgradama naknada za priključak se
izračunava tako što se za svaku stambenu jedinicu definira
priključni profil a taksa se umanjuje za 30% od gore
navedenih vrijednosti (Npr 10 stanova priključak Ø 20 mm
i pet poslovnih prostora priključak Ø 20 mm. Taksa iznosi
10*600*(1-0,3)+5*600=7.200,00 KM).
Za školske objekte, vrtiće, objekte za kulturne sadržaje,
vjerske humanitarne organizacija naknada se umanjuje
50%.
Članak 15.
Naknada za priključak može se platiti jednokratno ili
obročno.
Za jednokratno plaćanje naknade ostvaruje se popust od 20
%, a obročno plaćanje može biti odobreno najviše u 12
mjesečnih obroka uz povećanje naknade za priključak od
10%.
Članak 16.
Za plaćanje naknade obročno, zaključit će se ugovor sa
obveznikom plaćanja naknade i utvrditi svi neophodni
uvjeti.
V ROKOVI U KOJIMA SE IZVODI
PRIKLJUČIVANJE
Članak 17.
Rješenje za odobravanje priključenja objekta na
kanalizacijski sustav nadležne Služba općine Tomislavgrad
i JKP „TOMISLAVGRAD“ d.o.o. Tomislavgrad donijet će
u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, sukladno
članku 4 ove odluke.
Članak 18.
Vlasnici izgrađenih objekata obvezni su iste priključiti
na kanalizacijski sustav u roku od jedne godine od
izgradnje kanalizacije.
Objekt ne može dobit uporabnu dozvolu ukoliko nije
priključen na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu a ima
tehničke mogućnosti na priključak
VI KAZNENE ODREDBE
Članak 19.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00
KM kaznit će se pravna osoba :
- ako priključenje objekta ili zemljišta na javnu
kanalizacijski sustav izvrši protivno članku 3 ove
odluke,
- ako priključenje objekta izvrši protivno utvrđenim
tehničko- tehnološkim uvjetima,
- ako priključenje objekta izvrši protivno članku 11 i 15
ove odluke.
- ako priključi bespravno izgrađeni objekt.
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Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00KM
kaznit će se za prekršaj iz stavka 1 ovog članka fizička
osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad»
Broj:01-02-1267/12.
Tomislavgrad, 21.i 22.06.2012.god.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 7. Zakona o komunalnim
djelatnostima («Narodne novine HBŽ», broj 2/06) i članka
61.Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99,2/00,6/05), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad, na sjednici održanoj dana 21. i 22.
lipnja 2012.god. donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima i
pokopavanjuna području općine Tomislavgrad
Članak 1.
Članak 6. Odluke o grobljima i pokopavanju na
području općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj2/00), mijenja se i glasi: «Upravljanje
grobljima u gradu Tomislavgradu, kao i izgradnju,
uređivanje i održavanje groblja vršit će Javno komunalno
poduzeće Tomislavgrad, a na ostalim grobljima mjesne
zajednice na čijem području se nalaze groblja ili se grade
nova ( u daljem testu: nadležna tijela upravljanja)».
Članak 2.
U članku 10.tekst « Odjel graditeljstva i prostornog
uređenja» zamjenjuje se tekstom «Služba za graditeljstvo,
prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove».
Članak 3.
U članku 23. briše se stavak 3.
Članak 4.
U članku 26.stavak 1, tekst «nadležnog općinskog
odjela », zamjenjuje se tekstom « nadležne općinske
službe» .
Članak 5.
Članak 42. briše se, postojeći članak 43 .bit će članak
42, a članak 44 bit će članak 43.

SLUŽBENI GLASNIK
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Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1272/12.
Tomislavgrad, 21.i 22.2012.god
PREDSJEDNIK OV
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)
i člankom 8.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
usvajanju programske osnove za uređenje prostora oko
Buškog jezera, Općinsko vijeće općine Tomislavgrad, na
sjednici održanoj dana 21. i 22.lipnja 2012.god. donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana
parcelacije u zoni urbanog širenja– stambeno
komercijalnoj, na području zvanom
«ROVINE» K.O.GRABOVICA
Članak 1.
Članak 1. Odluke o usvajanju Plana parcelacije u zoni
urbanog širenja stambeno-komercijalnoj, na području
zvanom «Rovine» u K.O. Grabovica ( «Službeni glasnik
općine Tomislavgrad», broj 11/10) mijenja se i glasi:
Usvaja se Plan parcelacije za parcele
k. č. broj 1002/802 u K. O. Grabovica površine 700 m2,
k. č. broj 1002/803 u K. O. Grabovica, površine 560 m2.,
k. č. broj 1002/804 u K. O. Grabovica, površine 560 m2
k. č. broj 1002/805 u K. O. Grabovica, površine 560 m2
k. č. broj 1002/806 u K. O. Grabovica , površine 560 m2,
k. č. broj 1002/807u K. O. Grabovica, površine 560 m2 ,
k. č. broj 1002/808 u K. O. Grabovica, površine 700 m2
k. č. broj 1002/809 u K .O. Grabovica, površine 700 m2
k. č. broj 1002/810 u K. O .Grabovica, površine 700 m2
k. č. broj 1002/811 u K. O. Grabovica, površine 3140 m2 ,
k. č. broj 1002/812 u K. O. Grabovica, površine 1055 m2 ,
k. č .broj 1002/813 u K. O. Grabovica, površine 737 m2,
k. č. broj 1002/814 u K. O. Grabovica, površine 1433 m2 ,
k. č. broj 1002/815 u K. O .Grabovica, površine700 m2,
k .č. broj 1002/816 u K .O. Grabovica, površine 736 m2,
k. č .broj 1002/817 u K. O. Grabovica, površine700 m2
k. č .broj 1002/818 u K .O. Grabovica, površine 700 m2
k. č. broj 1002/819 u K. O. Grabovica, površine 700 m2
k. č. broj 1002/820 u K. O. Grabovica, , površine 700 m2
k. č. broj 1002/821 u K. O. Grabovica, , površine 810 m2 ,
k. č. broj 1002/822 u K. O. Grabovica, površine 698 m2 ,
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k. č. broj 1002/823 u K. O. Grabovica, površine 777 m2
k. č. broj 1002/824 u K. O. Grabovica, površine 652 m2,
k. č. broj 1002/825 u K. O. Grabovica, površine 670 m2
k. č. broj 1002/826 u K. O. Grabovica, površine 670 m2,
k. č. broj 1002/827 u K. O. Grabovica, površine 652 m2
PREDSJEDNIK
k. č. broj 1002/828
u K .O. OV
Grabovica, površine 608 m2,
k. č. broj 1002/829 u K. O. Grabovica, površine 624 m2,
k. č. broj 1002/830 u K. O. Grabovica, površine 624 m2,
k. č. broj 1002/831 u K. O. Grabovica, površine 624 m2 ,
k. č. broj 1002/832 u K. O. Grabovica, površine 671m2 ,
k. č. broj 1002/833 u K. O. Grabovica, površine 600 m2
k. č. broj 1002/834 u K. O. Grabovica, površine 600 m2 ,
k. č. broj 1002/835 u K. O. Grabovica, površine 600 m2
k. č. broj 1002/836 u K. O. Grabovica, površine 840 m2
k. č. broj 1002/837 u K. O. Grabovica, površine 1469 m2,
k. č. broj 1002/838 u K. O. Grabovica, površine 700 m2,
k. č. broj 1002/839 u K. O. Grabovica, površine 1277 m2
k. č. broj 1002/840 u K. O. Grabovica, površine 1511 m2
k. č .broj 1002/841 u K O. Grabovica, površine 1386 m2
k. č. broj 1002/842 u K. O. Grabovica, površine 1432 m2 ,
k. č. broj 1002/843 u K. O. Grabovica, površine 923 m2,
k. č. broj 1002/844 u K. O. Grabovica, površine 923 m2
k. č. broj 1002/845 u K. O. Grabovica,, površine 1112 m2 ,
k. č. broj 1002/846 u K. O. Grabovica, površine 1890 m2
k. č. broj 1002/847 u K .O .Grabovica, površine 1276 m2,
k. č. broj 1002/848 u K. O. Grabovica , površine 1187 m2
k. č .broj 1002/849 u K. O. Grabovica, površine 1435 m2
k. č. broj 1002/850 u K. O. Grabovica , površine 1171 m2
k. č. broj 1002/851 u K. O. Grabovica, površine 908 m2,
k. ć. broj 1002/852 u K. O. Grabovica, površine 644 m2,
k. č. broj 1002/853 u K. O. Grabovica, površine 912 m2 ,
k. č. broj 1002/854 u K. O. Grabovica, površine 776 m2
k. č. broj 1002/855 u K. O. Grabovica, površine 386 m2
k. č .broj 1002/856 u K O .Grabovica, površine 1097 m2,
k. č. broj 1002/857 u K .O. Grabovica, površine 1166 m2,
k. č .broj 1002/858 u K. O. Grabovica, površine 3178 m2,
k. č. broj 1002/859 u K. O. Grabovica , površine 1167 m2,
k. č. broj 1002/860 u K. O Grabovica, površine 1508 m2
k. č. broj 1002/861 u K. O. Grabovica, površine 1660 m2
k. č. broj 1002/862 u K. O. Grabovica, površine 854 m2,
k. č. broj 1002/863 u K. O. Grabovica, površine 1168 m2,
k. č. broj 1002/864 u K. O. Grabovica, površine 1190 m2,
k. č. broj 1002/865 u K. O. Grabovica, površine 1309 m2,
k .č. broj 1002/866 u K. O. Grabovica, površine 953 m2,
k. č. broj 1002/867 u K. O. Grabovica, površine 1142 m2,
k. č. broj 1002/868 u K. O. Grabovica , površine 1143 m2,
k. č. broj 1002/869 u K. O. Grabovica, površine 1240 m2,
k. č. broj 1002/870, u K. O. Grabovica, površine 1658 m2,
k. č. broj 1002/871, u K. O. Grabovica, površine 1533 m2,
k. č. broj 1002/872 u K. O. Grabovica, površine 1196 m2,
k. č. broj 1002/873 u K. O. Grabovica, površine 925 m2,
k. č. broj 1002/874 u K .O. Grabovica površine 1038 m2,
k. č broj 1002/875 u K. O. Grabovica, površine 1021 m2,
k. č. broj 1002/876 u K. O. Grabovica, površine 1323 m2
Ukupna površina zemljišta obuhvaćena ovim Planom
parcelacije je 75.708 m2.
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Članak 2.
Grafički dio plana sastavni je dio ove odluke.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02--1271/ 12
Tomislavgrad, 21. i 22. 06. 2012.god
PREDSJEDNIK OV
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 38. Zakona o prostornom
uređenju («Narodne novine HBŽ», broj 14/98), Općinsko
vijeće općine Tomislavgrad, na sjednici održanoj 21.i 22.
lipnja 2012.godine , donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Plana parcelacije Mokronoge
Članak 1.
Usvaja se Plan parcelacije za izgradnju poslovnih i
proizvodnih objekata na zemljištu označenom kao k.č. broj
1003/1 u K.O. Mokronoge, što prema starom kat.operatu
odgovara k.č. broj 351/9 u K.O. Mokronoge i k.č. broj
1070 u K.O.Mokronoge.
Ukupna površina zemljišta obuhvaćena ovim Planom
parcelacije je 11.757,00 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,
- građevne linije za objekte: od Magistralne ceste 20,00m,
- za vozila obvezno osigurati parking na parceli,
- prostor sa južne, zapadne i sjeverne strane parcele br 1
ostavlja se kao zaštitni pojas moguće hidroakumulacije i
prolaz za stoku.
Članak 4.
Naknada za zemljište dodijeljeno za izgradnju
proizvodnih objekata na prostoru obuhvaćenom Planom
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parcelacije «Mokronoge» 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:01-02-58=/10 od
29.03.2010.godine. Naknada za zemljište dodijeljeno za
izgradnju poslovnih objekata utvrđivat će se sukladno
Odluci o građevnom zemljištu, broj:01-02-19/04 od
26.07.2004. godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1270/12.
Tomislavgrad, 22.06.2012.
PREDSJEDNIK OV
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 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u
Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", 49/06),
Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 21. i
22. lipnja , d o n o s i
ODLUKU
o uzimanju u zakupu poslovnog prostora
za smještaj Carinskog terminala
Članak 1.
Uzima se u zakup poslovni objekt u Tomislavgradu za
potrebe smještaja Carinskog terminala, na rok zakupa od 10
godina i opcijom stjecanja vlasništva nad objektom po
isteku zakupa.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da raspiše natječaj za
uzimanje u zakup poslovnog objekta za Carinski terminal i
da po okončanju natječaja zaključi ugovor s odabranim
ponuditeljem.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u «Službenom glasniku Općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1269/12.
Tomislavgrad, 21. i 22. 06.2012
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***

SLUŽBENI GLASNIK
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Na temelju članka 13. stavka 2. alineja 5. Zakona o
načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine (”Službene novine FBiH”, broj 49/06), članka
61. stavka 5. alineje 3. Statuta općine Tomislavgrad ”
Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, broj 2/99, 2/00 i
6/05), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici
održanoj 21.i 22. lipnja 2012. godine, donosi
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Na temelju članka 61.Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad, broj: 2/99, 2/00 i
61/05) u cilju provođenja projekta «Inkluzivne školeinkluzivne zajednice u općini Tomislavgrad, Općinsko
vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj 21. i 22. lipnja
2012.godine, d o n o s i

ODLUKU
o davanju uredskih prostorija
bivše zgrade MUP-a Tomislavgrad na korištenje

ODLUKU
o usvajanju Općinskog akcijskog plana
u projektu-Indeks inkluzivnosti u općini Tomislavgrad

Članak 1.

Članak 1.

Daju se na korištenje uredske prostorije koje se nalaze u
bivšoj zgradi MUP-a Tomislavgrad u ulici Mijata Tomića
bb, smještenoj na katastarskoj čestici označenoj kao k.č.
broj 2132 upisanoj u PL broj 1463 u KO Tomislavgrad
vlasništvo općine Tomislavgrad građanskom udruženju
žena ”Duvanjke” Tomislavgrad na određeno vrijeme.

Ovom Odlukom usvaja se Općinski akcijski razvojni
plan u općini Tomislavgrad (2012-2013.) godine.

Članak 2.
Dodjeljuju se dvije prostorije na II katu bivše zgrade
MUP-a Tomislavgrad smještene na sjeveroistočnoj strani
zgrade povezane komunikacijskim vratima na pregradnom
zidu između prostorija. Prostorija u sjeveroistočnom kutu
zgrade površine 17,85 m2 i prostorija vezana s njom
površine 15,91 m2.
Pored navedenih dviju prostorija istoj udruzi se
dodjeljuje i prostorija na II katu navedene zgrade nasuprot
ovih prostorija u zapadnom kutu zgrade površine 9,98 m2 u
svrhu izgradnje sanitarnog čvora za potrebe udruge kao i za
potrebe eventualnih drugih korisnika uredskoga prostora u
istoj zgradi na II katu.
Način i uvjeti korištenja uredskih prostorija regulirat će
se posebnim ugovorom, koji će zaključiti Načelnik općine
Tomislavgrad i Građansko udruženje žena ”Duvanjke”
Tomislavgrad..
S obzirom da se uredske prostorije ustupaju na određeno
vrijeme, navedene poslovne prostorije ostaju vlasništvo
općine Tomislavgrad, što isključuje potrebu preuknjižbe u
zemljišnim knjigama.
Članak 3.
Po isteku roka, na koji su navedene prostorije
dodijeljene, ovlašćuje se Općinski načelnik za produljenje
ugovora o korištenju prostorija, ukoliko bude postojao
obostrani interes za korištenje te, ako se predmetne
prostorije ne budu prenamijenile za druge svrhe.
Članak 4.
Ova odlika stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u ”Službenom glasniku općine Tomislavgrad”.
Broj: 01-02-1268 /12
Tomislavgrad, 21. i 22.06.2012. godine
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r
***

Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Općinski akcijski plan
(Indeks inkluzivnosti) od 14.05.2012.godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1264/12.
Tomislavgrad, 21. i 22. 06.2012.godine
PREDSJEDNIK OV
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 61. stavak 1. Zakona o građevnom zemljištu
(«Službene novine Federacije BiH», broj 25/03 i 67/05),.
Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodjeljeno gradsko
i ostalo građevno zemljište ("Službeni glasnik Općine
Tomislavgrad") Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici
održanoj 21.i 22.lipnja 2012.godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva i posjeda u korist
LJUBICE (Bože) MARKOVIĆ iz Tomislavgrada, na
gradskom građevnom zemljištu označenom kao k.č.1357/2
upisano u zk.ul.br. 890 u K.O.Tomislavgrad u površini od
150 m2, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.br .2335/3 upisana u PL 1463 u površini od 355 m2 u
K.O. Tomislavgrad, kao graditelju stambenog objekta
izgrađenog na predmetnom zemljištu.
2.Ljubica (Bože) Marković iz Tomislavgrada dužan je
platiti naknadu za zemljište iz točke 1. ovog rješenja u
iznosu
od
8.520,00
KM
(Slovima:
osamtisućapedstodvadeset KM) na žiro račun kod banke
INTESA – SAN PAOLO
u Tomislavgradu
broj:1549995000070790 - kao naknadu za
gradsko
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građevno zemljište u roku od 15 dana od dana donošenja
rješenja.
3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Livnu i
Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina općine
Tomislavgrad po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju
prijavnog lista izvršit će upis prava vlasništva u korist
Ljubice (Bože) Marković, iz Tomislavgrada, u dijelu 1/1,
uz istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na gore
navedenom zemljištu.

TOMISLAVGRAD, 2012.

Članak 5.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se od 18.rujna 2011.godine .
Ovo rješenje objavit će se u «Službenom glasniku općine
Tomislavgrad».
Broj:01-02-1266/12.
Tomislavgrad, 21. i 22. 06. 2012.

Broj:05/2-31-5-966/11
Tomislavgrad, 21. i 22.06.2012.god

PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.

PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i
6/05), a u svezi sa člankom 17.Odluke o građevnom
zemljištu («Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj
5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj
21. i 22 lipnja 2012.godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja
i utvrđivanje prijedloga za dodjelu građevnog zemljišta
Članak 1.
U Povjerenstvo za provođenje natječaja i utvrđivanje
prijedloga za dodjelu građevnog zemljišta, imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KRISTIJAN PETROVIĆ, iz Mesihovine, predsjednik,
IVAN MILIĆ, iz Srđana, zamjenik predsjednika,
IVAN ZELENIKA, iz Roškog Polja, član,
NASKO ZAHIROVIĆ, iz Omerovića, zamjenik člana,
ILIJA PAPIĆ, iz Vedašića, član,
JOSIP PETROVIĆ, zamjenik člana.
Članak 2.

Povjerenstvo iz točke 1. ovog rješenja obvezno je
pridržavati se Zakona o građevnom zemljištu, Odluke o
građevnom zemljištu i Odluke o utvrđivanju iznosa
naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište.
Članak 3.
Troškovi rada Povjerenstva financiraju se iz sredstava
koje su stranke uplatile na ime troškova postupka i
regulirat će se posebnim zaključkom.
Članak 4.
Mandat Povjerenstva traje dvije godine.

***
Na temelju članka 106.Zakona o socijalnoj skrbi
(«Narodne novine HBŽ», broj:5/98) i članka 61. Statuta
općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj: 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće
Tomislavgrad na sjednici održanoj
21. i 22.lipnja
2012.godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju
djelatnosti i dopunama Statuta Centra za socijalnu skrb
Tomislavgrad
Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku o usklađivanju djelatnosti
i dopunama Statuta Centra za socijalnu skrb Tomislavgrad
Članak 2.
Odluka o usklađivanju djelatnosti i dopunama Statuta
centra, izvornik OPU-IP:154/12 od 27. travnja 2012.
godine, sastavni je dio ovoga Rješenja
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1263/12.
Tomislavgrad, 22.06.2012.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37stavak 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 21. i 22. lipnja 2012.
godine donosi

SLUŽBENI GLASNIK
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TOMISLAVGRAD, 2012.

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javna priznanja
općine Tomislavgrad
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Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku 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.

Ovlaštenja Povjerenstva regulirana su člankom
3.Odluke o utemeljenju Povjerenstva za javna priznanja
općine Tomislavgrad, («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 9/08).
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.

PREDSJEDNIK OV
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 21. i 22.lipnja 2012. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu stalnih radnih tijela
Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2011.godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu stalnih radnih tijela
Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2011.godinu.

Broj:01-02-1265/12.
Tomislavgrad, 21. i 22. 06.2012.
PREDSJEDNIK OV
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 21. i 22.lipnja 2012. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća
Tomislavgrad za 2011.godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu
Tomislavgrad za 2011.godinu.

Broj:01-02-1260/12 .
Tomislavgrad, 22.06.2012.

Općinskog vijeća

Članak 2.
Izvješće o radu Općinskog vijeća Tomislavgrad za
2011.godinu sastavni je dio ovoga rješenja.

Članak 2.
Izvješće o radu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća
Tomislavgrad za 2011.godinu sastavni je dio ovoga
rješenja.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1259/12
Tomislavgrad, 22.06.2012.
PREDSJEDNIK OV
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 21. i 22.lipnja 2012.godine d o n o s i
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RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića
Tomislavgrad za 2011.godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića Tomislavgrad
za 2011.godinu.
Članak 2.
Izvješće o radu Dječjeg vrtića Tomislavgrad za
2011.godinu sastavni je dio ovoga rješenja.

TOMISLAVGRAD, 2012.

***
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 21. i 22. lipnja 2012. godined o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu JU «Gradska športska
dvorana « Tomislavgrad za 2011.godinu

Članak 3.
Članak 1.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1258/12
Tomislavgrad, 21. i 22.06.2012

Usvaja se Izvješće o radu JU «Gradska športska
dvorana» Tomislavgrad za 2011.godinu.
Članak 2.

PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***

Izvješće o radu JU «Gradska športska dvorana»
Tomislavgrad za 2011.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 21. i 22. lipnja 2012. godine d o n o s i

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

RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Kulturnoinformativni centar Tomislavgrad za 2011.godinu

***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Javne ustanove Kulturnoinformativni centar Tomislavgrad za 2011.godinu.
Članak 2.
Izvješće o radu Javne ustanove Kulturno-informativnog
centra Tomislavgrad za 2011.godinu sastavni je dio ovoga
rješenja.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1257/12.
Tomislavgrad, 21. i 22. 06.2012
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.

Broj:01-02-1261/12.
Tomislavgrad, 21. i 22. 06.2012.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.

ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM na ime troškova pomoći Šeća (Šefika) Bešlaga iz
Mokronoge ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-130/12
Tomislavgrad,30.5. 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.

SLUŽBENI GLASNIK
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***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM na ime troškova pomoći Marinko (Vinko) Ćurić iz
Prisoje ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-159/12
Tomislavgrad,30.5. 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
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ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 400,00
KM na ime troškova pomoći Jela (Jozo) Knezović iz
Podgaja ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-177/12
Tomislavgrad,30.5. 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i

***

ZAKLJUČAK

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i
ZAKLJUČAK

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 250,00
KM na ime troškova pomoći Ivan (Ante)Andrić iz
Mrkodol ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM na ime troškova pomoći Ahmet (Jusuf) Tiro iz
Mokronoge ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-160/12
Tomislavgrad,30.5. 2012. Godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.

Broj:02-35-223/12
Tomislavgrad,05.4. 2012. Godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i

***
ZAKLJUČAK
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 250,00
KM na ime troškova pomoći Stanko (Šimun) Šarić iz
Stepena ,općina Tomislavgrad
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2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-227/12
Tomislavgrad,05.4. 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.

TOMISLAVGRAD, 2012.

Broj:02-35-336/12
Tomislavgrad,30.5. 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i

***
ZAKLJUČAK
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 250,00
KM na ime troškova pomoći Božica (Ivan) Perković iz
Šujica ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-262/12
Tomislavgrad,30.5. 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM na ime troškova pomoći Ana (Tome) Blatančić iz
Šujica ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM na ime troškova pomoći Marinko (Vinko) Soldo
iz Vedašić ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-501/12
Tomislavgrad,05.4. 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM na ime troškova pomoći Ramiz (Eniz) Fejzić
iz
Tomislavgrad ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-520/12
Tomislavgrad,05.4. 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
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***

ZAKLJUČAK

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM na ime troškova pomoći Tadija (Joze) Bokanović iz
Vedašića ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.

ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 400,00
KM na ime troškova pomoći Zoran Žilić iz Blažuj
,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-537/12
Tomislavgrad,12.4. 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.

Broj:02-35-576/12
Tomislavgrad,30.5. 2012. Godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i

***

ZAKLJUČAK

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 150,00
KM na ime troškova pomoći Stipan(Ivan) Šarić iz
Grabovica ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.

ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM na ime troškova pomoći Biljana (Kruno) Anić iz
Bukovica ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-546/12
Tomislavgrad,05.4. 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.

Broj:02-35-630/12
Tomislavgrad,05.4. 2012. Godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i

***
ZAKLJUČAK
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 150,00
KM na ime troškova pomoći Ade (Marko) Ćurčić
Brišnik ,općina Tomislavgrad
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2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-640/12
Tomislavgrad,05.4. 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.

TOMISLAVGRAD, 2012.

Broj:02-35-698/12
Tomislavgrad,30.5. 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i

***
ZAKLJUČAK
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM na ime troškova pomoći Željko( Tomislav) Krišto
iz Tomislavgrad ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-695/12
Tomislavgrad,30.5. 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 150,00
KM na ime troškova pomoći Arifa (Abdulah) Šišić iz
Tomislavgrada ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 400,00
KM na ime troškova pomoći Dragan Tomić iz
Tomislavgrada ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-717/12
Tomislavgrad,30.5. 2012. Godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM na ime troškova pomoći Marija (Ivan) Babić iz
Vinica ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-735/12
Tomislavgrad,24.4. 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
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***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM na ime troškova pomoći Jelena (Jakov) Vujević iz
Omolje ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-742/12
Tomislavgrad,03.4. 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
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ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 300,00
KM na ime troškova pomoći Martin (Ivan) Perić iz
Eminovo Selo ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-788/12
Tomislavgrad,30.5. 2012. Godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i

***
ZAKLJUČAK
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 400,00
KM na ime troškova pomoći Ivan Ćavar iz Šujica
,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-750/12
Tomislavgrad,05.4. 2012. Godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 150,00
KM na ime troškova pomoći Denis (Muradif) Vričić iz
Tomislavgrad ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-791/12
Tomislavgrad,30.5. 2012. Godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 66 Ustava Hercegbosanske županije (
Narodne Novine HBŽ, broj 3/96), članka 12. Zakona o
lokalnoj samoupravi ( Narodne novine HBŽ, broj 4/98 ) i
članka 62. Statuta općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik
općine Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik,
donosi
ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 1.500,00
KM na ime troškova dnevnica povjerenstva za upis u
prvi razred školske 2012/2013.god. za rad od 2125.svibnja 2012 .god.
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2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –ostale usluge ekonomski kod, 613900/18- te će
se prebaciti na račune članova prema popisu koji će biti
dostavljen uz ovaj zaključak.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:06-38-804/12
Tomislavgrad, 25. 06. 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave (Službene novine F BiH «,br.49/06) članka 62.
Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad» br.2/99), općinski načelnik donosi
ZAKLJUČAK

TOMISLAVGRAD, 2012.

R J E Š NJ E
o imenovanju predstavnika općine
Tomislavgrad u radnu grupu za strateško planiranje u
BiH
I
Imenuje se Vinko Galir, pomoćnik Općinskog načelnika
za gospodarstvo, predstavnikom općine Tomislavgrad u
sastav radne grupe koja će, izradom akcijskih planova za
razinu županije, aktivno učestvovati u uključivanju
Hercegbosanske županije u proces strateškog planiranja u
BiH.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u «Službenom glasniku općine
Tomislavgrad».
Broj: 02-05-876 /12
Tomislavgrad, 13.04.2012.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.

I

***

Odobrava se isplata
UDRUGA RTANIH
VETERANA
1. HRVATSKI GARDIJSKI ZDRUG
Siget 17, 10020 ZAGREB u iznosu od 978,00 KM, kao
financijska potpora za hodočašće mira i ljubavi- Putovima
Svetog Jakova od Francuske do Španjolske.
( slovima: stotinučeterdesetšest KM ).
II

Na temelju članka 15 .Zakona o načelima lokalne
samouprave( Službene novine F BiH" br.49/06) i članka 62.
Statuta općine Tomislavgrad ("Službeni glasnik općine
Tomislavgrad", broj 2/99) općinski načelnik donosi

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod –614315Udruge Domovinskog rata, u korist računa br:
2360000-110222027349 kod ZGB.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-41-831/12
Tomislavgrad, 10. 04. 2012.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 49. i 62. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
br.2/99, 2/00 i 6/05), Općinski načelnik d o n o s i:

ZAKLJUČAK
I
Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 600,00
KM na ime materijalnih troškova Univerzalne športske
škole"Tomislavgrad", radi nabavke osnovnih pomagala
neophodnih za početak rada odnosno za izvođenje treninga
.
II
Sredstva iz točke I, isplatiti će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod –614314/V
- Ostali troškovi za financiranje športa , u korist računa
Univerzalne
športske
škole"Tomislavgrad",
broj:1610200066540061- Reiffeisen bank, poslovnica
Tomislavgrad .
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objaviti će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj:02-40-2-902/12
Tomislavgrad,16.04.2012.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
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Na temelju članka 66.Ustava Hercegbosanske županije
(«Narodne novine HBŽ» broj 3/96), članka 12 Zakona o
lokalnoj samoupravi(«narodne novine HBŽ» broj 4/98) i
članka 62:Statuta općine Tomislavgrad(«Službeni Glasnik
općine Tomislavgrad» broj 2/99),Općinski načelnik,
donosi:
Z A K LJ U Č A K
1. Uz suglasnost Povjerenstva za branitelje općinskog
vijeća Tomislavgrad i Udruga proisteklih iz
Domovinskog rata, Mehmedu(Huso)Kozarić JMBG
1510940142093 iz Tomislavgrada
odobravaju se
novčana sredstva u iznosu od 200 ,00 KM dvjesta KM
za troškove liječenja
2. Sredstva će se isplatiti iz Proračuna općine
Tomislavgrad za 2012.godinu – ekonomski kod
614311/1 – grantovi udrugama i političkim strankama.
3. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odjel
financija i Računovodstvena služba tijela uprave općine
Tomislavgrad.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasnik općine
Tomislavgrad».
Broj 02-41-905/12
Tomislavgrad 17.04.2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave (Službene novine F BiH «,br.49/06) članka 62.
Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad» br.2/99), općinski načelnik donosi
ZAKLJUČAK
I
Odobrava se isplata Vijeću učenika Gimnazije Marka
Marulića Tomislavgrad u iznosu od 300,00 KM, kao
financijska potpora za organizaciju maturalne zabave.
( slovima: tristotine KM ).
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III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja , a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-38-971/12
Tomislavgrad, 27. 04. 2012.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave (Službene novine F BiH «,br.49/06) članka 62.
Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad» br.2/99), općinski načelnik donosi
ZAKLJUČAK
I
Odobrava se isplata
Udruzi mladih Srednje
strukovne škole Tomislavgrad u iznosu od 300,00 KM,
kao financijska potpora za organizaciju maturalne zabave.
( slovima: tristotine KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod –614315troškovi rada sa mladima, u korist računa br:
161020-0000000098, partija br: 09200629428 na ime
Sliško Ante, kod Raiffeisen banke.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja , a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-38-972/12
Tomislavgrad, 27. 04. 2012.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***

II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod –614315troškovi rada sa mladima, u korist računa br:
161020-0000000098, partija br: 09200638775 kod
Raiffeisen banke.

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave („Službene novine FBiH“ broj 49/06) i članka
62. Statuta Općine Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine
Tomislavgrad“, broj: 2/99, 2/00 i 6/05), Općinski načelnik d
o n o s i:
R J E Š EN J E
o imenovanju Povjerenstva za akcije u mjesnim
zajednicama
za 2012. godinu

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD
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I.
U Povjerenstvo za akcije u mjesnim zajednicama za 2012.
godinu imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Luka Krstanović
Ivica Šarac
Mijo Zrinušić
Vinko Galir
Kristijan Petrović

TOMISLAVGRAD, 2012.

***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i
ZAKLJUČAK

II.
Povjerenstvo iz točke I. ovog rješenja obaviti će slijedeće
zadatke:
- izraditi načela i kriterije za odabir projekata u mjesnim
zajednicama
- ocijeniti i rangirati kandidirane projekte
III.
Za izvršeni zadatak utvrđuje se novčana naknada u iznosu
50.00 KM svakom članu Povjerenstva.

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM na ime troškova pomoći Sabaheta (Edhem) Jarić iz
Tomislavgrada ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-1052/12
Tomislavgrad, 30.5. 2012. godine

IV.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom glasniku općine Tomislavgrad“.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.

Broj: 02 – 23 – 1030 / 12
Tomislavgrad, 07. 05. 2012. godine

***

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM na ime troškova pomoći liječenja Đemal (Halil)
Šišić iz Tomislavgrad ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te će se prebaciti na
račun Centra za socijalnu skrb koji će uplatiti za
kategorizaciju istog.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-1033/12
Tomislavgrad,26.5. 2012. Godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave ( „Službene novine F BiH „ br. 49/06) članka
62. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad» br. 2/99), općinski načelnik donosi
ZAKLJUČAK
I
Odobrava se isplata u korist Kinološke udruge
„Tomislav“ iz Tomislavgrad u iznosu od 1.500,00 KM za
organizaciju „Državnog prvenstva za pasminu Tornjak“ u
Tomislavgradu
( slovima: jednatisućapetstotina KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod –614315ostale nevladine udruge.
Sredstva će se isplatiti u korist računa br:3382302200578817 kod UniCredit banke.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad..
Broj: 02-40-1069/12
Tomislavgrad, 16. 05. 2012.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin dipl.politolog.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD

TOMISLAVGRAD, 2012.

***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave (Službene novine F BiH «,br.49/06) članka 62.
Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad» br.2/99), općinski načelnik donosi
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***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i

ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK
I
Odobrava se isplata KIC-u Tomislavgrad u iznosu od
1.000,00 KM, kao financijska potpora za organizaciju
Dječijeg festivala 2012. godine.
( slovima: jednatisuća KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod –614315troškovi rada sa mladima u korist računa br: 1549995000072245 kod Intesa Sanpaolo banke.
III

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 1.000,00
KM na ime troškova pomoći liječenja Jozo (Ivan)
Križanac iz Vedašić ,općina Tomislavgrad
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-1140/12
Tomislavgrad,25.5. 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.

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

***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave (Službene novine F BiH «,br.49/06) članka 62.
Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad» br.2/99), općinski načelnik donosi

Broj: 02-40-1-1093/12
Tomislavgrad, 29. 05. 2012.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.

ZAKLJUČAK
I

***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i

Odobrava se isplata Udruzi dragovoljaca i veterana
DR Tomislavgrad u iznosu od 3.000,00 KM,
kao
financijska potpora za obilježavanje 20-te obljetnice
Brigade Kralja Tomislava .( slovima: tritisuće KM ).

ZAKLJUČAK

II

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 300,00
KM na ime troškova pomoći liječenja Tihana Duvnjak
iz Livna ,općina Livno
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te će se prebaciti na
račun broj : 3381502500634971 kod Unicredit banke.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-1121/12
Tomislavgrad,06.06. 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod –614315Ostala sredstva za financiranje udruga, u korist računa br:
338230-2200260172 kod UniCredit banke.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-41-1167/12
Tomislavgrad, 29. 05. 2012
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD
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***
Na temelju članka 66.Ustava Hercegbosanske županije
(«Narodne novine HBŽ» broj 3/96), članka 12 Zakona o
lokalnoj samoupravi(«narodne novine HBŽ» broj 4/98) i
članka 62:Statuta općine Tomislavgrad(«Službeni Glasnik
općine Tomislavgrad» broj 2/99),Općinski načelnik,
donosi:
Z A K LJ U Č A K
1. Uz suglasnost Povjerenstva za branitelje općinskog
vijeća Tomislavgrad i Udruga proisteklih iz
Domovinskog rata, Kamensko d.o.o. Tomislavgrad
odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 703,11 KM
sedamstotri i 11/100
KM
za troškove puta
Tomislavgrad- Bleiburg- Tomislavgrad..
2. Sredstva će se isplatiti iz Proračuna općine
Tomislavgrad za 2012.godinu – ekonomski kod
614311/1 – grantovi udrugama i političkim strankama.
3. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odjel
financija i Računovodstvena služba tijela uprave općine
Tomislavgrad.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasnik općine
Tomislavgrad».
Broj 02-41-1201/12
Tomislavgrad 12.06.2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 66.Ustava Hercegbosanske županije
(«Narodne novine HBŽ» broj 3/96), članka 12 Zakona o
lokalnoj samoupravi(«narodne novine HBŽ» broj 4/98) i
članka 62:Statuta općine Tomislavgrad(«Službeni Glasnik
općine Tomislavgrad» broj 2/99),Općinski načelnik,
donosi:
Z A K LJ U Č A K
1. Uz suglasnost Povjerenstva za branitelje općinskog
vijeća Tomislavgrad i Udruga proisteklih iz
Domovinskog rata, S.T.R. Narcis Tomislavgrad
odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 546,00 KM
petstočetrdesetšest KM za troškove kupnje Aranžmana
i svijeća za Svi svete 2011. godine.
2. Sredstva će se isplatiti iz Proračuna općine
Tomislavgrad za 2012.godinu – ekonomski kod
614311/1 – grantovi udrugama i političkim strankama.
3. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odjel
financija i Računovodstvena služba tijela uprave općine
Tomislavgrad.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasnik općine
Tomislavgrad».

TOMISLAVGRAD, 2012.

Broj 02-41-1202/12
Tomislavgrad 12.06.2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 66.Ustava Hercegbosanske županije
(«Narodne novine HBŽ» broj 3/96), članka 12 Zakona o
lokalnoj samoupravi(«narodne novine HBŽ» broj 4/98) i
članka 62:Statuta općine Tomislavgrad(«Službeni Glasnik
općine Tomislavgrad» broj 2/99),Općinski načelnik,
donosi:
Z A K LJ U Č A K
1. Uz suglasnost Povjerenstva za branitelje općinskog
vijeća Tomislavgrad i Udruga proisteklih iz
Domovinskog rata, S.T.R. Narcis Tomislavgrad
odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 5.290,00
KM petisućadvjestadevedeset KM za troškove kupnje
Aranžmana i svijeća za godišnjice u 2011. godini.
2. Sredstva će se isplatiti iz Proračuna općine
Tomislavgrad za 2012.godinu – ekonomski kod
614311/1 – grantovi udrugama i političkim strankama.
3. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odjel
financija i Računovodstvena služba tijela uprave općine
Tomislavgrad.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasnik općine
Tomislavgrad».
Broj 02-41-1203/12
Tomislavgrad 12.06.2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 66.Ustava Hercegbosanske županije
(«Narodne novine HBŽ» broj 3/96), članka 12 Zakona o
lokalnoj samoupravi(«narodne novine HBŽ» broj 4/98) i
članka 62:Statuta općine Tomislavgrad(«Službeni Glasnik
općine Tomislavgrad» broj 2/99),Općinski načelnik,
donosi:
Z A K LJ U Č A K
1. Uz suglasnost Povjerenstva za branitelje općinskog
vijeća Tomislavgrad i Udruga proisteklih iz
Domovinskog rata, ĆIĆKU COMMERCE d.o.o
Tomislavgrad odobravaju se novčana sredstva u iznosu
od 2.600,00 KM dvijetisućešesto KM za usluge
prijevoza 11.-12.05.2012. na relaciji Tomislavgrad –
Bleiburg – Tomislavgrad.
2. Sredstva će se isplatiti iz Proračuna općine
Tomislavgrad za 2012.godinu – ekonomski kod
614311/1 – grantovi udrugama i političkim strankama.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD

TOMISLAVGRAD, 2012.

3. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odjel
financija i Računovodstvena služba tijela uprave općine
Tomislavgrad.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasnik općine
Tomislavgrad».
Broj 02-41-1205/12
Tomislavgrad 12.06.2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
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organizacije i provođenja
natjecanja u rolanju
u
Tomislavgradu 07.srpnja 2012.godine, pod nazivom
"INLINE ALPIN SLALOM TOMISLAVGRAD 2012"..
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod 614314 /
V– Ostali troškovi za financiranje športa ,u korist računa
broj: 338 230 220 047 5221, SK"Striž" - Tomislavgrad.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objaviti će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.

***
Na temelju članka 66.Ustava Hercegbosanske županije
(«Narodne novine HBŽ» broj 3/96), članka 12 Zakona o
lokalnoj samoupravi(«narodne novine HBŽ» broj 4/98) i
članka 62:Statuta općine Tomislavgrad(«Službeni Glasnik
općine Tomislavgrad» broj 2/99),Općinski načelnik,
donosi:
Z A K LJ U Č A K
1. Uz suglasnost Povjerenstva za branitelje općinskog
vijeća Tomislavgrad i Udruga proisteklih iz
Domovinskog rata, Cvjećarni «Mija» Tomislavgrad
odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 60,00 KM
šezdeset KM za troškove kupnje vijenaca i svijeća za
odlazak na Bleiburg i Ramu.
2. Sredstva će se isplatiti iz Proračuna općine
Tomislavgrad za 2012.godinu – ekonomski kod
614311/1 – grantovi udrugama i političkim strankama.
3. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Odjel
financija i Računovodstvena služba tijela uprave općine
Tomislavgrad.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasnik općine
Tomislavgrad».
Broj 02-41-1214/12
Tomislavgrad 14.06.2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave (Službene novine F BiH «,br.49/06) članka 62.
Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad» br.2/99), općinski načelnik donosi
ZAKLJUČAK
I
Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 500,00
KM na ime materijalnih troškova SK"Striž", radi

Broj: 02-40-2-1302/12
Tomislavgrad, 29. 06. 2012.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 49/06) i članka 62. Statuta
općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 2.000,00
KM na ime troškova pomoći HKUD fra Mijo Čuić iz
Bukovice.
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke – 614317Kulturno-umjetnička društva te će se
prebaciti na račun društva broj :3382302200198868
kod Unicredit bank dd Tomislavgrad,
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-40-1-1308/12
Tomislavgrad,29.06. 2012. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Vukadin, dipl.polit. v.r.
***

