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***
Na temelju članka 5., a u svezi sa člankom 24 Zakona o
proračunima u F BiH, („Službene novine F BiH“, broj:
19/06 i 76/08), članka 18. stavak 1. Zakona o načelima
lokalne samouprave («Službene novine F BiH», broj 49/06
), Zakona o pripadnosti javnih prihoda u F BiH, („Službene
novine F BiH“, broj: 22/06) i članka 61. Statuta općine
Tomislavgrad ( «Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj. 2/99, 2/00 i 6/05) Općinsko vijeće Tomislavgrad na
sjednici održanoj 10.lipnja 2013.godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Završnog računa Proračuna
općine Tomislavgrad za 2012.godinu

Usvaja se Završni račun Proračuna općine Tomislavgrad
za 2012.godinu, sa:
ukupnim prihodima od
ukupnim rashodima od
manjak prihoda od

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se raspored dnevnog i tjednog
radnog vremena poslovnih subjekata iz oblasti trgovine,
ugostiteljstva i obrta i srodnih djelatnosti te uvjeti za
drugačiji raspored radnog vremena u posebnim prigodama
trgovinskih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih djelatnosti
na području općine Tomislavgrad.
1. Radno vrijeme trgovinskih objekata
Članak 2.

Članak 1.

-
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7.145.630 KM
8.093.463 KM
947.833 KM

Radno vrijeme trgovina radnim danima može započeti
od 7,00 sati i završiti najkasnije do 21,00 sat.
Radni dani u smislu stavka 1. ove Odluke su svi dani u
tjednu osim nedjelje.
Neradni dani su Božić 25. prosinca , Nova godina i
Uskrs.
U ostale dane državnih blagdana, trgovac će sam urediti
radno vrijeme, u skladu sa stavkom 1 ovog članka.

Članak 2.
Članak 3.
Višak rashoda u iznosu od 947.833 KM prenosi se u
Proračun općine Tomislavgrad za 2013.godinu i sanirat će
se kroz Proračun za 2013.godinu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

 Trgovine prehranom nedjeljom mogu poslovati od
7,00 do najkasnije 13,00 sati, a izuzetno u vrijeme
prigodnih proslava nedjeljom, do 18. sati.
U vrijeme prigodnih proslava nedjeljom (vjerski
blagdani ) u ovom radnom vremenu mogu poslovati i
ostale trgovine, koje se nalaze u mjestu prigodne proslave.
 Članak 4.

Broj: 01-02-950/13.
Tomislavgrad,10.06. 2013.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 24. stavak. 1. Zakona o unutarnjoj
trgovini ( «Službene novine FBiH», br. 40/10), članka 11.
stavak. 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene
novine FBiH", broj: 32/09), članka 40. Zakona o obrtu i
srodnim djelatnostima ("Službene novine FBiH", broj 35/09
i 42/11), članka 35. stavak 1. Zakona o javnom redu i miru
(«Narodne novine HBŽ», br. 4/07) i članka 61. Statuta
općine
Tomislavgrad
(«Službeni
glasnik općine
Tomislavgrad», broj: 2/99 i 2/00), Općinsko vijeće
Tomislavgrad na svojoj sjednici održanoj dana 10.lipnja
2013. godine, d o n o s i:
ODLUKU
o radnom vremenu objekata iz oblasti trgovine,
ugostiteljstva i obrtničkih i srodnih djelatnosti
na području općine Tomislavgrad

Radno vrijeme benzinskih crpki i trgovina u njihovom
sklopu je od 00,00 do 24,00 sata svakodnevno.
Radi osiguranja nužne opskrbe građana potrebnim
lijekovima, ljekarne mogu raditi svaki dan prema
rasporedu koji utvrdi vlasnik.
Članak 5.
Trgovac izuzetno može poslovati i iza 21 sat (noćni
shoping), povremeno,
ukoliko za to ima odobrenje
nadležne općinske službe i suglasnost Općinskog načelnika.
Zahtjev za poslovanje iza 21 sat podnosi se najmanje tri
dana ranije. Naknada za poslovanje iza 21 sat iznosi 1000
KM, a uplaćuje se u proračun Općine Tomislavgrad.
Poslovanje iza 21 sat može se odobriti za najviše dva
(2) sata.
Članak 6.
Nadležna općinska služba uz suglasnost Općinskog
načelnika
može izuzetno,
na zahtjev trgovca, u
pograničnom području, zbog prometnog položaja i
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povećanog broja kupaca iz susjedne države, odobriti radno
vrijeme i nedjeljom kao u članku 2. ove odluke.
Članak 7.
Trgovac je dužan utvrditi radno vrijeme svog prodajnog
objekta u skladu sa ovom Odlukom i isto na vidnom mjestu
istaknuti, te pridržavati ga se.
2. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata
Članak 8.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata utvrđuje se kao
ljetno i zimsko radno vrijeme.
Ljetno radno vrijeme traje od 01.04. do 31. 10., a
zimsko radno vrijeme traje od 01.11. do 31.03.
Rad ugostiteljskih objekata na Božić 25. prosinca te
26. prosinca od 00,00 do 06,00 sati nije dozvoljen.
Članak 9.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata ovisno je od
skupine i vrste kojoj pripadaju.
Ugostitelj je dužan
utvrditi radno vrijeme svog
ugostiteljskog objekta u skladu sa ovom Odlukom i isto na
vidnom mjestu istaknuti, te pridržavati ga se.
Članak 10.
Ugostiteljskim objektima skupine «Hoteli» (hotel,
hotelsko naselje, aparthotel, apartmansko naselje, pansion i
motel) i skupine «Kampovi i druge vrste ugostiteljskih
objekata za smještaj» radno vrijeme za smještaj gostiju traje
od 00,00 do 24,00 sata svakodnevno, a ostali sadržaji tih
objekata (restorani, kavane i dr.) imaju radno vrijeme kao i
samostalni objekti te vrste, u skladu sa ovom Odlukom.
Članak 11.
Ugostiteljski objekti skupine «Restorani» ( restoran,
gostionica,
zdravljak,
zalogajnica,
ćevabdžinica,
buregdžinica, pečenjarnica - grill, pizzeria, bistro,
slastičarnica i objekt brze prehrane), skupine «Barovi»
(kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba ), te
skupine "Objekti jednostavnih usluga" (objekt jednostavnih
usluga u kiosku, nepokretnom vozilu,šatoru, kolicima i sl.),
mogu poslovati u radnom vremenu od 06,00 do 23,00 sata
u zimskom periodu, a u ljetnom periodu od 06,00 do 24,00
sata.
Članak 12.

TOMISLAVGRAD, 2013.

Ugostiteljski objekti iz skupine "Restorani" (salon za
posebne prigode - svadbeni salon), mogu poslovati od
17,00 do 04,00 sata u zimskom periodu, a u ljetnom periodu
od 18,00 do 05,00 sati, prilikom organiziranja svadbi ili
drugih prigodnih proslava.
Članak 14.
Nadležna općinska služba uz suglasnost Općinskog
načelnika može, na zahtjev ugostitelja, za određeni
ugostiteljski objekt rješenjem odobriti i drugačije radno
vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (doček nove
godine, maturalne zabave i sl.).
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka ugostitelj podnosi
Općinskom načelniku, najkasnije pet dana prije održavanja
proslave.
Članak 15.
Općinskog načelnik može, po službenoj dužnosti, za
ugostiteljske objekte iz članka 11. i članka 12. ove Odluke
rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena za dva
sata, ako se na temelju službenih očevida nadležne
policijske uprave i nadležne inspekcije utvrdi remećenje
javnog reda i mira ili prekoračenja propisanog radnog
vremena najmanje dva puta tijekom tekuće godine.
Raniji završetak radnog vremena može se odrediti na
period od 6 do 12 mjeseci.
Članak 16.
Ugostiteljski objekti mogu izvoditi i reproducirati samo
glazbu ugođaja (do 55 dB) na otvorenom prostoru (terase) i
to najduže do 23,00 sata.
3. Radno vrijeme obrtničkih i srodnih objekata
Članak 17.
Poslovni objekti koji obavljaju obrtničke i srodne
djelatnosti radnim danima mogu raditi u vremenu od 07,00
sati do najkasnije 21,00 sat.
Radno vrijeme poslovnih objekata iz stavka 1. ovog
članka ne odnosi se na proizvodne pogone i one djelatnosti
koje zbog karaktera posla moraju poslovati izvan radnog
vremena utvrđenog ovom Odlukom.
Članak 18.
Obrtnik je dužan utvrditi radno vrijeme svog poslovnog
objekta u skladu sa ovom Odlukom i isto na vidnom mjestu
istaknuti, te pridržavati ga se.
II KAZNENE ODREDBE

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata skupine «Barovi»
(noćni klub, noćni bar, disco klub, disco bar) u zimskom
periodu je od 18,00 do 02,00 sata, a u ljetnom periodu od
18,00 do 03,00 sata.
Članak 13.

Članak 19.
Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 1000 KM
kaznit će se trgovac ili obrtnik:
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- ako na vidnom mjestu svog objekta ne istakne radno
vrijeme u trgovinskoj ili obrtničkoj radnji, ( članak 7. i
članak 18.).
- istakne radno vrijeme suprotno odredbama ove
Odluke, (članak 2., članak 3, članak 17. i članak 18.).
- ne pridržava se istaknutog radnog vremena, (članak 2.,
članak 3., članak 17. i članak 18.).
Za isti prekršaj kazniti će se novčanom kaznom u iznosu
od 100 KM do 300 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
("Službeni glasnik općine Tomislavgrad", broj: 2/09, 2/00 i
6/05), članka 8. Zakona o koncesijama («Narodne novine
HBŽ», broj:14/03 i 8/08), Općinsko vijeće Tomislavgrad,
na sjednici održanoj 10.lipnja 2013. godine, donijelo je:

Članak 20.

I

Novčanom kaznom u iznosu od 800 KM do 2000 KM
kaznit će se trgovac ako posluje bez odobrenje iz članka 5.
i 6. ove Odluke.
Za isti prekršaj kazniti će se novčanom kaznom u iznosu
od 1000 KM do 1500 KM i odgovorna osoba u pravnoj
osobi.
Članak 21.

Daje se prethodna suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske
županije za donošenje Odluke o pristupanju provođenja
postupka izdavanja dozvole za obavljanje gospodarskog
ribolova i akvakulture na ribolovnoj zoni «Buško jezero»
II

RJEŠENJE

Za iste prekršaje kazniti će se novčanom kaznom u
iznosu od 500 KM do 1500 KM i odgovorna osoba u
pravnoj osobi.

Suglasnost iz točke I rješenja daje se pod slijedećim
uvjetima:
- temelj za davanja dozvole za gospodarski ribolov i
akvakulturu treba biti javni natječaj, odnosno poziv na javni
tender, a dozvola se izdaje korisniku koji ponudi
najpovoljnije uvjete za obavljanje gospodarskog ribolova i
akvakulture,
- Svi korisnici zainteresirani za obavljanje gospodarskog
ribolova i akvakulture na ribolovnoj zoni Buško jezero
trebaju upoznati Općinsko vijeće sa svojim programom i
načinom rada kako bi Općinsko vijeće moglo imati
saznanja o ukupnim financijskim učincima.
Prednje je potrebno iz razloga kako bi se prilikom
zaključivanja ugovora o međusobnoj suradnji
mogli
eventualno odrediti određeni mehanizmi zaštite s obzirom
na interese općine Tomislavgrad, odnosno na interese
mjesnih zajednica utemeljenih na navedenom području.

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

III

Članak 22.

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

Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1500 KM
kaznit će se ugostitelj:
- ako na vidnom mjestu svog objekta ne istakne radno
vrijeme u ugostiteljskoj radnji, ( članak 9.).
- istakne radno vrijeme suprotno odredbama ove
Odluke, (članak 10., članak 11., članak 12. i članak 13.).
- ne pridržava se istaknutog radnog vremena, (članak
10., članak 11. i članak 13. ).
- za prekršaj iz članka 8. i članaka 16.
Novčanom kaznom u iznosu od 800 KM do 2000 KM
kazniti će se ugostitelj, ako se ne pridržava istaknutog
radnog vremena iz članka 12. ove Odluke.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodit će Služba
za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove općine
Tomislavgrad, Uprava za inspekcijske poslove HBŽ i PU
općine Tomislavgrad.
Članak 23.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o radnom vremenu u trgovinskim i ugostiteljskim radnjama
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 8/07 i
12/11 ).
Broj: 01-02-951/13
Tomislavgrad, 10.06.2013. godine
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.

Broj: 01-02-1030/13.
Tomislavgrad, 24.06.2013. godine
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) i članka 5.stavak 1.alineja 1.Zakona o javnim
poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene
novine F BiH», broj: 8/05 i 81/08), Općinsko vijeće
Tomislavgrad, na sjednici održanoj 10.lipnja 2013.godine,
donosi
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RJEŠENJE
o imenovanju Skupštine
Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad

TOMISLAVGRAD, 2013.

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

I
IV
U Skupštinu Javnog komunalnog poduzeća d.o.o.
Tomislavgrad imenuje se pomoćnik Općinskog načelnika
za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove.
II
Mandat Skupštine iz točke I ovoga rješenja sukladan je
mandatu Općinskog vijeća koje ga je imenovalo.

Stupanjem na snagu ovoga rješenja prestaje važiti
rješenje o imenovanju Skupštine Javnog poduzeća Radio
Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad, («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad» broj 10/09).
Broj:01-02-954/13.
Tomislavgrad, 11.06.2013.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.

III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
IV
Stupanjem na snagu ovoga rješenja prestaje važiti
rješenje o imenovanju Skupštine Javnog komunalnog
poduzeća d.o.o. Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad» broj 10/09).
Broj:01-02-952/13.
Tomislavgrad, 11.06.2013.
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) i članka 5.stavak 1.alineja 1.Zakona o javnim
poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene
novine F BiH», broj: 8/05 i 81/08), Općinsko vijeće
Tomislavgrad, na sjednici održanoj 10.lipnja 2013.godine,
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Skupštine
Javnog poduzeća Radio Tomislavgrad d.o.o.
Tomislavgrad

***
Na temelju članka 61.Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/99, 2/00 i
6/05) i članka 5.stavak 1.alineja 1.Zakona o javnim
poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene
novine F BiH», broj: 8/05 i 81/08), Općinsko vijeće
Tomislavgrad, na sjednici održanoj 10.lipnja 2013.godine,
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju SkupštineJavnog poduzeća Veterinarska
stanica d.o.o. Tomislavgrad
I
U Skupštinu Javnog poduzeća Veterinarska stanica
d.o.o. Tomislavgrad imenuje se pomoćnik Općinskog
načelnika za gospodarstvo, inspekciju i zajedničke poslove.
II
Mandat Skupštine iz točke I ovoga rješenja sukladan je
mandatu Općinskog vijeća koje ga je imenovalo.
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

I

IV

U Skupštinu Javnog poduzeća Radio Tomislavgrad
d.o.o. Tomislavgrad imenuje se pomoćnik općinskog
načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu.

Stupanjem na snagu ovoga rješenja prestaje važiti rješenje o
imenovanju Skupštine Javnog poduzeća Veterinarska
stanica d.o.o. Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad» broj 10/09).

II
Mandat Skupštine iz točke I ovoga rješenja sukladan je
mandatu Općinskog vijeća koje ga je imenovalo.

Broj:01-02-953/13.
Tomislavgrad, 10.06.2013.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
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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 10.lipnja 2013. godine
donosi
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Centra za Socijalnu skrb
Tomislavgrad za 2012.godinu

Izvješća o radu Javne ustanove Kulturno-informativnog
centra Tomislavgrad za 2012.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:01-02-955/13.
Tomislavgrad, 10.06.2013.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Centra za Socijalnu skrb
Tomislavgrad za 2012.godinu.
Članak 2.
Izvješće o radu Centra za Socijalnu skrb Tomislavgrad
za 2012.godinu sastavni je dio ovoga rješenja.
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Na temelju članka 165. Zakona o zaštiti od požara i
vatrogastvu („Sl. novine Federacije BiH“, broj 64/09),
članka 33. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne
novine Hercegbosanske županije“, broj 2/10), članka
11.stav 6. Zakona o prekršajima („Službene novine
Federacije BiH“, broj 33/06) i članka 61. Statuta Općine
Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“,
broj 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na
sjednici održanoj dana 28.06.2013. godine, d o n o s i

Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-956/13
Tomislavgrad, 10.lipnja 2013.

ODLUKU
o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova,
raslinjai biljnih otpadaka na području Općine
Tomislavgrad
I. OPĆE ODREDBE

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 10.lipnja 2013. godine
donosi
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Kulturnoinformativnog centra Tomislavgrad za 2012.godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješća o radu Javne ustanove Kulturno
informativnog centra Tomislavgrad za 2012.godinu
Članak 2.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjere i postupci zaštite od
požara na otvorenom poljoprivrednom i šumskom području,
trasama elektroenergetskih vodova i trasama cestovnih
prometnica, te javnim površinama i okućnicama u naselju
pri spaljivanju suhe trave, ostataka od usjeva, suhog žbunja,
korova, raslinja i biljnih otpadaka u slučajevima kada bi
propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednim
ratarskim kulturama, nasadima, voćnjacima, šumama,
nadzemnim
elektroenergetskim,
telekomunikacijskim
instalacijama i uređajima, ogradama i zgradama od
zapaljivog materijala i ugrozilo odvijanje cestovnog
prometa stvaranjem dimne zavjese, te zabrana spaljivanja
određenih vrsta predmeta ne biljnog porijekla.
Članak 2.
Prava, obveze i odgovornost utvrđene ovom Odlukom
odnose se na pravne i fizičke osobe, vlasnike i ovlaštenike
poljoprivrednog zemljišta, pravne i fizičke osobe koje čiste
vegetaciju na kanalima, ispod trasa elektroenergetskih
vodova, na trasama cestovnih prometnica, te na otvorenom
prostoru javnih površina i okućnica u naseljima.
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Članak 3.
Spaljivanje suhe trave, korova, raslinja i biljnih
otpadaka u smislu ove Odluke je uništavanje istih loženjem
vatre i kontrola izgaranja dok se vatra u potpunosti ne
ugasi, a bez opasanosti za nastanak i širenje požara i
ugrožavanje života ljudi i imovine vatrom i dimom.
Loženje vatre u svrhu spaljivanja može se obavljati samo u
prisutnosti najmanje dvije punoljetne poslovno sposobne
osobe.
II. UVJETI LOŽENJA VATRE I MJERE ZAŠTITE
OD POŽARA
Članak 4.
Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od
200 metara od ruba šume i 30 metara od zgrada,
gospodarskih i drugih objekata, te u trasama
elektroenergetskih vodova tako da paljenje vatre, izgaranje
gorivih tvari i širenje dima ugrožava susjedne ratarske
kulture, usjeve, nasade voćnjake, te odvijanje cestovnog
prometa stvaranjem dimne zavjese.
Članak 5.
Tijekom godine, prije i nakon završene žetve,
uništavanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka
može se obaviti loženjem vatre i kontroliranim spaljivanjem
uz nazočnost potrebnog broja osoba sa sredstvima i
opremom za početno gašenje požara, isključivo danju i po
mirnom vremenu bez vjetra, uz poduzete mjera za zaštitu
od požara na otvorenom prostoru.
Članak 6.
Pravne i fizičke osobe koje čiste vegetaciju na kanalima,
ispod trasa elektroenergetskih vodova, na trasama cestovnih
prometnica, na otvorenom prostoru javnih površina,
vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog i drugog
zemljišta, dužni su prije spaljivanja suhe trave, suhog
raslinja, ostataka od usjeva i ostalog biljnog otpada
poduzeti
odgovarajuće
mjere
opreza,
osigurati
odgovarajuća sredstva, te poduzeti mjere zaštite sukladno
propisima zaštite od požara, a osobito:
 prijaviti spaljivanje sukladno odredbama ove Odluke,
 spaljivanje obaviti tijekom dana za mirnog vremena bez
vjetra i povišenog tlaka,
 osigurati da suha trava, suho raslinje, ostaci od usjeva i
drugi biljni otpad, ovisno o količini i zapaljivosti bude
dovoljno udaljen od drugih objekata ili površina sa
zapaljivim tvarima,
 na poljoprivrednom zemljištu osigurati spaljivanje
ostataka bilja nakon žetve, odnosno berbe, te drugog lako
zapaljivog biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu
odvajanjem od susjednog zemljišta preoravanjem pojasa
širine najmanje tri (3) metra,
 stalno neposredno nadzirati spaljivanje sve do potpunog
gašenja vatre na cijeloj zapaljenoj površini,
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 tijekom spaljivanja osigurati potreban broj osoba,
odgovarajuću opremu i sredstva za zaštitu od požara (bačva
s najmanje 200 litara vode, posude za uzimanje vode,
lopate, čelične metle, metalne grablje i drugo), ovisno o
obimu i vrsti otpada koji se spaljuje,
 osoba koja vrši loženje vatre ili spaljivanje mora imati
sredstvo veze (mobitel ili neko drugo slično sredstvo) kojim
može, u slučaju da vatra izbjegne kontroli, blagovremeno
pozvati najbližu vatrogasnu postrojbu,
 poduzeti i druge mjere za zaštitu i sprečavanje
mogućnosti širenja požara na susjedne površine.
 u šumi, na šumskom zemljištu kao i na zemljištu u
neposrednoj blizini šume, može se ložiti otvorena vatra i
paliti biljni otpad samo na odgovarajućim mjestima i uz
poduzimanje odgovarajućih mjera opreza što ih odredi
pravna osoba koja gospodari šumom i šumskim zemljištem,
odnosno tijelo uprave nadležno za poslove šumarstva.
Članak 7.
Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. prethodnog članka
ove Odluke dužne su prije spaljivanja biljnih i drugih tvari
u većem opsegu i na većim površinama, kojim bi se moglo
ugrozit druge površine ili objekte (industrijske građevine,
postrojenja, stambene i druge objekte, električne i
telefonske stupove i vodove, prometnice, poljoprivredne i
šumske površine i sl.) prijaviti policijskoj upravi i
vatrogasnoj postrojbi ( 48 sati prije početka paljenja vatre) .
Prijava treba sadržavati slijedeće podatke:
 Tko obavlja spaljivanje
 Vrijeme i mjesto spaljivanja
 Naziv i veličina površine spaljivanja,
 Broj osoba koje će vršiti spaljivanje,
 Vrsta biljnog otpada koji se spaljuje,
 Preventivne mjere zaštite od požara koje će se poduzeti
pri spaljivanju
 Oprema za gašenje.
Nadležno tijelo kojem se podnosi prijava zabranit će
spaljivanje biljnog otpada ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti i
poduzete odgovarajuće mjere zaštite od požara utvrđene
ovom Odlukom, te obavijestiti podnositelja prijave o
razlozima zabrane.
Članak 8.
Spaljivanje manjih količina tvari biljnog porijekla koje
objektivno ne mogu ugroziti druge objekte ili površine,
pravne i fizičke osobe nisu obavezne prijaviti, ali su
obvezne poduzeti sve mjere da se vatra ne proširi na
susjedne objekte ili površine.
Članak 9.
Osobe koje su obavile loženje vatre i spaljivanje dužne
su pogasiti vatru na otvorenom prostoru i pregledati ostatke
vatre prebacivanjem pepela, polijevanjem vode i primjenom
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drugih sredstava za gašenje, dok se vatra u potpunosti ne
ugasi i tek nakon toga napustiti mjesto paljenja.
III. ZABRANA SPALJIVANJA ODREĐENIH VRSTA
PREDMETA
I
ZABRANA
SPALJIVANJA
NEDJELJOM
Članak 10.
Pravnim i fizičkim osobama navedenim u članku 2. ove
Odluke zabranjuje se spaljivanje predmeta od gume,
plastike, kože, prerađevina od ulja, maziva, te otpada na
bazi kemijskih spojeva koji na bilo koji način utječu ili
mogu utjecati na onečišćenje okoliša.
Osobama iz stavka 1. Ovog članka koje ne mogu osigurati
zabranjuje se spaljivanje suhe trave, korova, raslinja i
biljnih otpadaka nedjeljom.
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Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom u
iznosu od 50 KM do 200 KM kaznit će se odgovorna osoba
u pravnoj osobi.
Članak 13.
Komunalni inspektor može na licu mjesta izdati
prekršajni nalog fizičkim osobama u iznosu od 50 KM do
1.000 KM ako:

Upravni nadzor nad odredbama ove Odluke vrše
komunalna, poljoprivredna i šumarska inspekcija, svaka iz
svoje nadležnosti a u smislu dojave o nastalom požaru, šteti
i povredi odredbi ove Odluke sudjeluju civilna zaštita,
komunalno redarstvo, vatrogasne postrojbe i policija koji
prikupljaju podatke o identitetu osoba koje su izvršile
povredu odredbi ove Odluke i postupaju na propisani način.

 Obavlja loženje vatre i spaljivanja na udaljenosti manjoj
od navedene u članku 4. ove Odluke, te na trasama
elektroenergetskih vodova.
 Ako obavlja loženje vatre i spaljivanje na otvorenom
prostoru noću i po vjetrovitom vremenu.
 Spaljivanjem suhe trave, korova i raslinja ugrozi i
nanese štetu susjednim ratarskimkulturama, nasadima
,voćnjacima, šumama, nadzemnim elektroenergetskim,
telekomunikacijskim instalacijama i uređajima, te
ogradama i zgradama od zapaljivog materijala ili ugrozi
odvijanje cestovnog prometa.
 Ako ne izradi i ne dostavi prijavu iz članka 6.stavka 2.
ove Odluke, ako o vremenu spaljivanja ne obavijesti
policiju ili vatrogasce, te ako protivno zabrani izvrši
spaljivanje.
 Napusti mjesto loženja vatre i spaljivanja prije nego što
je vatra ugašena u potpunosti.
 Ako postupi protivno zabrani iz članka 10. ove Odluke.

V. KAZNENE ODREDBE

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

IV. NADZOR
Članak 11.

Članak 12.

Članak 14.

Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 1.000 KM
kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako:

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o mjerama za zaštitu poljoprivrednog i šumskog zemljišta
od požara, broj:01-24-1/03 od 30. svibnja 2003. godine
(„Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“ za 2003. godinu).

 Obavlja loženje vatre i spaljivanje na udaljenosti
manjoj od navedene u članku 4. ove Odluke, te na trasama
elektroenergetskih vodova.
 Ako obavlja loženje i spaljivanje na otvorenom prostoru
noću i po vjetrovitom vremenu.
 Ako ne izradi i ne dostavi prijavu iz članka 6.stavka 2.
ove Odluke, ako o vremenu spaljivanja ne obavijesti
policiju ili vatrogasnu postrojbu, te ako protivno zabrani
izvrši spaljivanje.
 Ako ne provede preventivne mjere zaštite od požara i
ugrozi vatrom i dimom poljoprivredne kulture, nasade,
šume, nadzemne elektroenergetske, telekomunikacijske
instalacije i uređaje, ograde i zgrade od zapaljivog
materijala i odvijanje cestovnog prometa.
 Osobe koje su vršile spaljivanje i napustile mjesto
spaljivanja prije nego što je vatra ugašena u potpunosti.
 Ako postupi protivno zabrani iz članka 10. članka ove
Odluke.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Tomislavgrad“.
Broj: 01-02-1112/13.
Tomislavgrad, 28.06.2013.godine
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),
Općinsko vijeće općine Tomislavgrad, na sjednici održanoj
28.lipnja 2013.god. d o n i j e l o je

SLUŽBENI GLASNIK
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ODLUKU
o usvajanju Plana parcelacije za prostor između
stambenih zgrada na Laticama
Članak 1.
Usvaja se Plan parcelacije za parcele k. č. broj 2131/1 u
K. O. Tomislavgrad, što prema starom kat. operatu
odgovara k. č. broj 605 u K.O. Tomislavgrad, k. č. broj
2131/2u K. O. Tomislavgrad, što prema starom kat. operatu
odgovara k. č. broj 600 u K.O. Tomislavgrad, k. č..broj
2135/1 u K .O. Tomislavgrad, što prema starom kat.
operatu odgovara k .č. broj 606/1 i k. č. 606/4 u K.O.
Tomislavgrad, k. č. broj 2135/2 u K.O. Tomislavgrad, što
prema starom kat. operatu odgovara k. č. broj 606/2 u K. O.
Tomislavgrad, k.č. broj 2135/3 u K.O. Tomislavgrad, što
prema starom kat. operatu odgovara k.č. broj 606/5, k č.
broj 2135/4 u K.O. Tomislavgrad, što prema starom kat
.operatu odgovara k.č. broj 606/3 u KO. Tomislavgrad, k. č
.broj 2147 u KO. Tomislavgrad, što prema starom kat.
operatu odgovara dijelu
k. č. broj 607/1u KO.
Tomislavgrad, k č. broj 2148/1 u K. O. Tomislavgrad, što
prema starom kat. operatu odgovara dijelu k. č. broj 607/1u
KO. Tomislavgrad, k. č. broj 2148/2 u KO. Tomislavgrad,
što prema starom kat. operatu odgovara k. č. broj 607/4 u
KO. Tomislavgrad, k. č. broj 2148/3 u KO. Tomislavgrad,
što prema starom kat. operatu odgovara dijelu k. č. broj
607/1. k č. broj 2149/1 u KO. Tomislavgrad, što prema
starom kat. operatu odgovara dijelu k. č. broj 608/1 u KO.
Tomislavgrad, k č. broj 2149/2 u KO. Tomislavgrad, što
prema starom kat. operatu odgovara k. č. broj 608/2 u KO.
Tomislavgrad, k č. broj 2149/3 u KO. Tomislavgrad, što
prema starom kat. operatu odgovara dijelu k. č. broj 608/1u
KO. Tomislavgrad, k. č. broj 2150 u KO. Tomislavgrad,
što prema starom kat. operatu odgovara dijelu k. č. broj
608/1, 154/28, 154/120, 154/121u KO. Tomislavgrad, k. č.
broj 2151 u KO. Tomislavgrad, što prema starom kat.
operatu odgovara k. č. broj 154/30 i k. č. broj 154/31u K.
O. Tomislavgrad, k. č. broj 2156 u KO. Tomislavgrad, što
prema starom kat. operatu odgovara k. č. broj 154/129 i k.č.
154/162, k. č. broj 2157 u KO. Tomislavgrad, što prema
starom kat. operatu odgovara k. č. broj 609/2 u KO.
Tomislavgrad, k č. broj 2158 u KO. Tomislavgrad, što
prema starom kat. operatu odgovara k. č. broj 609/1 u KO.
Tomislavgrad i k. č. broj 2349 u K O. Tomislavgrad, što
prema starom kat. operatu odgovara dijelu k č. broj 610/1 u
K O. Tomislavgrad.
Ukupna površina zemljišta obuhvaćena ovim Planom
parcelacije je 13.860,00 m2.
Članak 2.
Grafički dio Plana i uvjeti izgradnje sastavni su dio ove
odluke.
Članak 3.
Za objekt P+3 sa 24 stana i apotekom određuje se
parcela k.č. broj 2149/1 u K.O.
Tomislavgrad, što prema starom kat. operatu odgovara k. č.
broj 608/1, k.č. broj 2158 u K.O.
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Tomislavgrad, što prema starom kat. operatu odgovara k. č.
broj 609/1 u KO. Tomislavgrad, k.č. broj 2149/2 u KO.
Tomislavgrad, što prema starom kat. operatu odgovara k. č.
broj 608/2 u K.O. Tomislavgrad. Površina parcele je 985
m2.
Za objekt P+3 sa 27 stanova određuje se parcela
broj 2149/2 u KO. Tomislavgrad, što prema starom
operatu odgovara k.č. broj 608/2 u KO. Tomislavgrad,
broj 2148/2 u KO. Tomislavgrad što prema starom
operatu odgovara k.č. broj 607/4 u KO. Tomislavgrad i
broj 2135/2 u KO. Tomislavgrad, što prema starom
operatu odgovara k.č. broj 606/2 u K.O. Tomislavgrad.
Površina parcele je 715 m2

k.č.
kat.
k.č.
kat.
k.č.
kat.

Za objekt P+ 3, određuje se parcela k. č. broj 2135/2 u
K .O. Tomislavgrad, što prema starom kat. operatu
odgovara k.č. broj 606/2 u KO. Tomislavgrad i k.č. broj
2131/2 u KO. Tomislavgrad, što prema starom kat. operatu
odgovara k.č. broj 600 u KO. TomislavgradPovršine
parcele je 990 m2.
Za objekt P+ 4 sa 30 stanova određuje se parcela k.č.
broj 2135/1 u K. O. Tomislavgrad, što prema starom kat.
operatu odgovara k. č. broj 606/1 u KO. Tomislavgrad, k č.
broj
2148/3 u KO. Tomislavgrad, što prema starom kat.
operatu odgovara
dijelu
k. č. broj 607/1u KO.
Tomislavgrad, k č. broj 2131/1 u KO. Tomislavgrad, što
prema starom kat. operatu odgovara k. č. broj 605 u KO.
Tomislavgrad, k. č. broj 2131/2 u K.O. Tomislavgrad, što
prema starom kat. operatu odgovara k. č .broj 600 u K.O.
Tomislavgrad.Površina parcele je 690 m2.
Na dijelu k.č. broj 2131/1 u K. O. Tomislavgrad, što
prema starom kat. operatu odgovara k. č. k. č. broj 605 u
K.O. Tomislavgrad može se izgraditi javni objekt prema
Uvjetima izgradnje za poziciju 5 Parcelacije „STAMBENE
ZGRADE-LATICE U TOMISLAVGRADU“.
Površina
parcele je 810 m2.
Ceste, parkinzi i nogostupi zauzimaju površinu od 5.362
m2, ostale javne površine 2719,00 m2 i trafostanica 29 m2.
U zonu obuhvata Plana parcelacije ulazi i parcela k.č. broj
2135/4 u K.O. Tomislavgrad, što prema starom kat. operatu
odgovara k.č. broj 606/3 i k. č. broj 2149/3 u KO.
Tomislavgrad kojoj po starom kat. operatu odgovara k .č.
broj 608/1 u K.O. Tomislavgrad i iste ostaje u postojećem
stanju.
Dio parcele k. č. broj 2147 i dio parcele 2148/3 u KO.
Tomislavgrad, kojoj po starom kat. operatu odgovaraju
dijelu k č. broj 607/1u K.O. Tomislavgrad čine sastavni dio
puta, po prethodno provedenom zakonskom postupku.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

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

Broj:01-02-1134/13.
Tomislavgrad, 28.07.2013.god.
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 28. lipnja 2013. godine donijelo je
O D L U KU
O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se provođenje javne rasprave
o prijedlogu Odluke o usvajanju Plana parcelacije za dio
naselja Matića pazarišće.
Javnu raspravu iz stavka 1 ovog članka, provest će Služba
za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne
poslove općine Tomislavgrad.

Broj:01-02-1135/13.
Tomislavgrad, 05.07.2013.godine
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***

Na temelju članka 61., a u svezi s člankom 10.Statuta
općine
Tomislavgrad
(«Službeni
glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) i članka 6. Odluke o
javnim priznanjima općine Tomislavgrad («Službeni
glasnik općine Tomislavgrad», broj: 4/99), na prijedlog
Povjerenstva za javna priznanja općine Tomislavgrad,
Općinsko vijeće Tomislavgrad na
sjednici održanoj
28.lipnja 2013.godine donosi
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja
Članak 1.

Članak 2.
Javna rasprava provest će se na način da svi
zainteresirani građani mogu izvršiti uvid u Plan parcelacije,
u prostorijama Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i
stambeno-komunalne poslove.
Akti iz stavka 1 ovog članka, bit će dostupni javnosti od
01.07.2013.godine do 31.07.2013..godine u uredu br.24, u
vremenu od 7,00 do 15,00 sati.
Članak 3.
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 25.07.2013.
godine.
Članak 4.
Po proteku roka iz članka 2 i 3 ove Odluke, kao i
prikupljenih primjedba, mišljenja i prijedloga, provest će
se rasprava po istim, dana 08.08.2013.godine u 12,00 sati, u
zgradi općine Tomislavgrad.
Članak 5.
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.
Članak 6.

Brigadiru HV MARIJANU PERKOVIĆU, rođenom
u Mijakovu Polju, općina Tomislavgrad, 12.siječnja
1947.godine, dodjeljuje se javno priznanje Medaljon
općine Tomislavgrad za izuzetne zasluge u organiziranju
obrane od velikosrpske agresije u Domovinskom ratu.
Članak 2.
Brigadir, Marijan Perković izbijanjem rata u Hrvatskoj
odlazi kao dragovoljac na sisačko-banovinsku bojišnicu
gdje izravno sudjeluje u obrani. Paralelno s tim od početka
1992.godine aktivno sudjeluje u ustrojavanju i organizaciji
obrane općine Tomislavgrad, obuci topništva i protuzračne
obrane i drugih rodova vojske, pomažući njihovo
opremanje materijalno-tehničkim sredstvima.
1993.godine aktivno se uključuje u Brigadu «Kralj
Tomislav» i značajno doprinosi njezinom ustroju,
organizaciji i borbenoj efikasnosti.
Svojim znanjem i autoritetom brzo je stekao ugled i
povjerenje svih pripadnika brigade i ostalih struktura
obrane u Tomislavgradu.
Nakon završetka rata, potpisivanjem Daytonskog
mirovnog sporazuma Marijan Perković nastavlja svoje
djelovanje dajući značajan doprinos u obnovi i povratku na
našim prostorima.
Članak 3.
Javno priznanje Medaljon općine Tomislavgrad,
brigadiru HV Marijanu Perkoviću dodijelit će se na
Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Tomislavgrad koja će
se povodom dana Općine Tomislavgrad, održati 08.srpnja
2013.godine.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1115/13.
Tomislavgrad, 28.06.2013.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61., a u svezi s člankom 10.Statuta
općine
Tomislavgrad
(«Službeni
glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) i članka 6. Odluke o
javnim priznanjima općine Tomislavgrad («Službeni
glasnik općine Tomislavgrad», broj: 4/99), na prijedlog
Povjerenstva za javna priznanja općine Tomislavgrad,
Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 28.
lipnja 2013. godine donosi
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja
Članak 1.
Pjesniku, Andriji Vučemilu, Antinom, rođenom
26.kolovoza 1939. godine u Oplećanima, općina
Tomislavgrad, dodjeljuje se javno priznanje Medaljon
općine Tomislavgrad, za životno djelo.
Članak 2.
Životno i književno djelo Andrije Vučemila je izuzetno
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 Knjiga puna nade: u ovim riječima ćeš se prepoznati,
2002.
 Knjiga puna nade, 2002.
 Tri poeme: himne mojoj zemlji,2003.
 Kvarnerski krug, 2003..
 Za jedan sunčev trenutak: sabrane pjesme, 2004.
 Fuga Vukovariana, 2006.
 Iza Učke, 2006.
 Bio jednom jedan otok…. Goli otok, 2007.
 Fuga Vukovariana, 2011. (zajedno s Nevenom
Žunićem)
 Onako s nogu, 2013.
Dobitnik je nagrada Dubravko Horvatić za pjesnički
ciklus Otok i more, 2008. i «Antun Branko Šimić» za
zbirku Glas (na) glas za glas,2002. u Zagrebu 9. lipnja
2013.godine.
Članak 3.
Javno priznanje Medaljon općine Tomislavgrad,
pjesniku Andriji Vučemilu dodijelit će se na Svečanoj
sjednici Općinskog vijeća Tomislavgrad koja će se
povodom dana Općine Tomislavgrad, održati 08.srpnja
2013.godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1116/13.
Tomislavgrad, 03.07.2013.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.

.
Kao pripadnik Hrvatske revolucionarne mladeži,
organizacije koja je utemeljena u imotskoj gimnaziji 1959.
godine, osuđen je na višegodišnju robiju koju je izdržavao
na Golom otoku, koji postaje žrtvenikom njegove mladosti
za uzvišene ideale slobode i pravde. Sve do 1990.godine
nije bio nazočan u javnom književnom životu. S fra
Ferdom Vlašićem pokrenuo je mjesečnik Naša ognjišta
1970.godine, a bio je i glavni urednik časopisa Politički
zatvorenik. Pokrenuo je časopis za književnost Književnu
Rijeku. Članom je uredništva časopisa Osvita, Društva
Hrvatskih književnika Herceg-Bosne, čiji je suutemeljitelj i
član. Član je Društva hrvatskih književnika u Zagrebu i
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Mostaru. Od
trideset knjiga proze i poezije koliko je do sada objelodanio
pjesnik Andrija Vučemil značajnije su:
 Na smrt naslonjen, 1969,
 Duvanjska rapsodija i nekoliko susreta na duvanjskom
polju, 1990
 Kad kažem riječ govorim o ljubavi, 1992.
 Riči s ruba vrimena, 1999.
 Što su mi rekli, 2000.
 Glas (na) glas za glas, 2001.

***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i
6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije
BiH», («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14. preuzetog Zakona o prometu nekretnina
(«Službeni list SRBiH», broj 38/78 i 22/91, članka 1.
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju
iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo zemljište
broj:01-02-580/10 od 29.03.2010.godine, Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 28.lipnja
2013.godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE PETRU (Slavka) PERIĆ iz
Eminova Sela, ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.70/40 površine 5000 m2 upisana u zk.ul.br.382 u
K.O.Eminovo Selo, kojoj po katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1097/3 površine 5000 m2 upisana u PL
105 u K.O. Eminovo Selo u svrhu izgradnje objekta farme
krava.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD

TOMISLAVGRAD, 2013.

2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i
katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti
ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis
prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u
korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 5.000,00 KM
(Slovima:pettisuća
KM),
na
žiro
račun
broj:1549995000070790 kod INTESA SANPAOLO
BANKE – na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno
zemljište, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o
donošenju rješenja.
4. Podnositelj zahtjeva, gubi pravo korištenja zemljišta
radi građenja ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti
rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja ne
podnese zahtjev da joj se izda odobrenje za građenje,
odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja
odobrenja za građenje ne izvede pretežiti dio radova na
građevini.
Broj:05/2-31-5-98/13
Tomislavgrad, 28.06.2013.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 14. stavak 4. Zakona o izvlaštenju (˝Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine˝ broj 70/07 i
36/10), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj
28.lipnja 2013. godine, donosi
R J E Š E NJ E
I. Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja
Vjetroelektrane Baljci sa zonom za pristupne i servisne
ceste, platoa za 16 vjetroagregata, te zonom za prostor
trafostanice i upravne zgrade, u K.O. Baljci i K.O. Šuica,
Općina Tomislavgrad, te se u svrhu istog može pristupiti
izvlaštenju nekretnina navedenih kao u prilozima Elaborata
izvlaštenja za proglašenje javnog interesa vjetroelektrane
Baljci u korist « Tomkup » d.o.o. Tomislavgrad i to:
1. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za izgradnju servisnih i pristupnih
cesta, dionica 1 :
- dio k.č.1614 zv.»Ljubuša» šuma 4 kl. pov. 6723 m2
upisana u PL 31 u K.O.Baljci, na ime posjednika DS.
Šumska uprava iz Tomislavgrada u dijelu od 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju dio k.č.3758/1, dio
k.č. 3785/2 upisane u zk.ul. 1230, u K.O.Šuica na ime
Općenarodna imovina u dijelu od 1/1, dio k.č. 3754 upisana
u zk.ul. 549 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Perić (Ante)
Ivan sa 1/4 i ostalih, i dio k.č. 3753 upisana u zk.ul. 94 kao
kmetsko selište obitelji Velimir,
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- dio k.č.1605, zv.»Bujakuša» pašnjak 4 kl. pov. 495 m2,
upisana u PL 81 u K.O. Baljci, na ime posjednika Bajo
(Ivana) Ana rođ. Perić iz Metkovića sa 1/4 i ostalih, kojoj
po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju dio k.č.3755/1 i
dio k.č. 3754 upisane u zk.ul. 549 u K.O. Šuica kao
suvlasništvo Ivana (Ante) Perić sa 1/4 i ostalih,
- dio k.č.1588, zv.»Pod» njiva 6 kl. pov. 273m2 upisana u
PL 30 u K.O. Baljci, na ime posjednika DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 3758/1 upisana u zk.ul. 1230 u K.O.
Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1, dio k.č. 3761/1
upisana u zk.ul. 94 u K.O. Šuica kao kmetsko selište
obitelji Velimir,
-dio k.č.1707, zv.»Put za Baljke» put pov. 6015m2 upisana
u PL 29 u K.O. Baljci, na ime posjednika DS. Putovi sa 1/1,
kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju dio k.č.
3680 upisana u zk.ul. 1 u K.O. Šuica kao Javno dobro sa
1/1, dio k.č. 3758/1, dio k.č. 3593, i dio k.č. 438/1 upisane u
zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
-dio k.č. 265 zv.»Dvojine» pašnjak 4 kl. pov. 445m2
upisana u PL 101 u K.O. Baljci, na ime posjednika Velimir
(Laze) Marko iz Baljaka sa 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju dio k.č. 3758/1
upisana u zk.ul 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna
imovina sa 1/1, i dio k.č. 3707/3 upisana u zk.ul. 282 u
K.O. Šuica kao kmetsko selište obitelji Perić,
- dio k.č.266 zv.»Dražica» pašnjak 4 kl. pov. 310m2
upisana u PL 76 u K.O. Baljci, na ime posjednika Perić
(Ivana) Anđa sa 1/4 i ostalih, kojoj po zemljišno knjižnom
operatu odgovaraju dio k.č. 3758/1 upisana u zk.ul. 1230 u
K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1, i dio k.č.
3707/3 upisana u zk.ul. 282 u K.O Šuica kao kmetsko
selište obitelji Perić,
- dio k.č. 146/1 zv.»Ljubuša» pašnjak 4 kl. pov. 15702m2
upisana u PL 31 u K.O. Baljci, na ime posjednika DS.
Šumska uprava Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 3040/1
upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna
imovina sa 1/1, dio k.č. 3316 upisana u zk.ul. 1230 u K.O.
Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1, dio k.č. 3385
upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna
imovina sa 1/1, k.č. 3386 upisana u zk.ul. 105 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Ćevap (pok. Vase) Špire sa 1/4 i ostalih,
dio k.č. 3387 upisana u zk.ul. 105 u K.O. Šuica kao
suvlasništvo Ćevap (pok. Vase) Špire sa 1/4 i ostalih, dio
k.č. 3389 upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao
Općenarodna imovina sa 1/1, dio k.č. 3388 upisana u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1, dio
k.č. 3428 upisana u zk.ul. 793 u K.O. Šuica kao kmetsko
selište obitelji Marković, dio k.č. 3422/1 upisana u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina 1/1, dio k.č.
438/1 upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna
imovina sa 1/1 i dio k.č. 3430 i dio k.č. 3758/1 upisane u
zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
-dio k.č.280 zv.»Dvojine» livada 6 kl. pov. 157m2 upisana
u PL 33 u K.O. Baljci, na ime posjednika DS ZZ Nikola
Jurkić sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara
dio k.č. 3700 upisana u zk.ul. 232 u K.O. Šuica kao
kmetsko selište obitelji Velimir,
- dio k.č. 282 zv »Dvojine» pašnjak 4 kl. pov. 1009m2
upisana u PL 33 u K.O. Baljci, na ime DS. Nikola Jurkić
Šuica sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
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odgovaraju dio k.č. 438/48 i dio k.č. 438/47 upisane u zk.ul.
94 u K.O. Šuica kao kmetsko selište obitelji Velimir,
- dio k.č. 1578 zv. .»Ljubuša» pašnjak 5 kl. pov. 1407m2
upisana u PL 31 u K.O. Baljci , na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3785/1 upisana u zk.ul. 1230 u K.O.
Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1587 zv. .»Pod kod Miškovića dr» livada 6 kl.
pov. 18m2 upisana u PL 100 u K.O. Baljci, na ime Velimir
(Sime) Luka iz Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara dio k.č. 3763 i dio k.č. 3787 upisane u
zk.ul. 282 u K.O. Šuica kao kmetsko selište obitelji Perić,
-dio k.č.1579 zv..»Buljkov dolac» njiva 6 kl. pov. 10m2
upisana u PL 24 u K.O. Baljci, na ime Ćevap (Vase) Anđa
ud. Pane Baljci 19 sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara dio k.č. 3787 upisana u zk.ul.282 u K.O.
Šuica kao kmetsko selište obitelji Perić,
- dio k.č. 1577 zv. .»Dražica» pašnjak 5 kl. pov. 14m2
upisana u PL 76 u K.O. Baljci na ime Perić (Ivana) Anđa
ud. Ivana sa 1/4 iz Kola i ostalih, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju dio k.č. 3787
upisana u zk.ul. 282 u K.O. Šuica kao kmetsko selište
obitelji Perić, i dio k.č. 3758/1 upisana u zk.ul. 1230 u K.O.
Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č.820 zv. .»Provalija» njiva 4 kl. Pov. 55m2 upisana
u PL 24 u K.O. Baljci na ime Ćevap (Vase) Anđa ud. Pane
Baljci 19 sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3758/1 upisana u zk.ul. 1230 u K.O.
Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1, i dio k.č. 3812
upisana u zk.ul. 593 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Matije
Jerkić rođ. Perić sa 1/3 i ostalih,
- dio k.č. 821 zv. .»Provalija» livada 4 kl. pov. 20m2
upisana u PL 33 u K.O. Baljci na ime DS. Nikola Jurkić
Šuica sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3758/1 upisana zk.ul. 1230 u K.O.
Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1, dio k.č. 3810
upisana u zk.ul. 593 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Matije
Jerkić rođ. Perić sa 1/3 i ostalih,
- dio k.č. 808 zv. .»Pod križem» pašnjak 4 kl. pov. 58m2
upisana u PL 71 u K.O. Baljci na ime Mišković (Marka)
Milan Baljci 18 sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č 3813/2 i dio k.č. 3813/1 upisane u zk.ul.
506 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Mišković (Jove) Simo
1/5 i ostalih, i dio k.č. 3758/1 upisana u zk.ul. 1230 u K.O.
Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 807 zv. .»Pod križem» njiva 5 kl. pov. 51m2
upisana u PL 71 u K.O. Baljci na ime Mišković (Marka)
Milan Baljci 18 sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3758/1 upisana u zk.ul. 1230 u K.O.
Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1, i dio k.č. 3813/1
upisana u zk.ul. 506 u K.O. Šuica kao suvlasništvo
Mišković (Jove) Simo i 1/5 ostalih,
- dio k.č. 806 zv. .»Val» livada 6 kl. pov. 519m2 upisana u
PL 101 u K.O. Baljci na ime Velimir (Laze) Marko Baljci
29 sa 1/1, kojoj po zemljišno knjižnom operatu odgovaraju
k.č. 3758/1 upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao
Općenarodna imovina, i dio k.č. 3814 upisana u zk.ul. 684
u K.O. Šuica kao suvlasništvo Velimir (Laze) Stanko 2/3 i
Velimir (Laze) Marko sa 1/3,
- dio k.č. 795 zv. .»Pod križem» pašnjak 4 kl. pov. 1062m2
upisana u PL 33 u K.O. Baljci na ime DS. Nikola Jurkić
Šuica sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 438/1 upisana u zk.ul. 1230 u K.O.

TOMISLAVGRAD, 2013.

Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1, i dio k.č. 3842
upisana u zk.ul. 391 u K.O. Šuica kao kmetsko selište
obitelji Velimir,
-dio k.č. 855 zv. .»Ljubuša» pašnjak 5 kl. pov. 3219m2
upisana u PL 31 u K.O. Baljci na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3870/2, dio k.č. 438/1 i dio k.č. 3688
upisane u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna
imovina sa 1/1,
- dio k.č.299 zv. .»Bojinin Dolac» livada 7 kl. pov. 117m2
upisana u PL 41 u K.O. Baljci na ime Križanac (Ile) Šimun
sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio
k.č. 3681 upisana u zk.ul 94 u K.O. Šuica kao kmetsko
selište obitelji Velimir,
- dio k.č.300 zv. .»Glavice» livada 4 kl. pov 261m2 upisana
u PL 33 u K.O. Baljci na ime DS. ZZ Nikola Jurkić Šuica
sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio
k.č. 3682 upisana u zk.ul. 232 u K.O. Šuica kao kmetsko
selište obitelji Velimir,
- dio k.č. 301 zv. »Glavica» pašnjak 3 kl. pov. 433m2
upisana u PL 72 u K.O. Baljci na ime Mišković (Laze)
Miško Baljci 16 sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 3681 upisana u zk.ul. 94 u K.O. Šuica kao
kmetsko selište obitelji Velimir,
- dio k.č.319 zv. .»Glavica» njiva 8 kl. Pov. 94m2 upisana u
PL 100 u K.O. Baljci na ime Velimir (Sime) Luka sa 1/1,
kojoj po zemljišno knjižnom operatu odgovaraju dio k.č.
3672 upisana u zk.ul. 232 u K.O. Šuica kao kmetsko selište
obitelji Velimir,
- dio k.č.321 zv. »Glavica» pašnjak 3 kl. Pov. 297m2
upisana u PL 72 u K.O. Baljci na ime Mišković (Laze)
Miško sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3671/2 upisana u zk.ul. 232 i dio k.č.
3671/1 upisana u zk.ul. 94 u K.O. Šuica kao kmetsko selište
obitelji Velimir,
-dio k.č. 322 zv. .»Glavica» livada 7 kl. Pov 101m2 upisana
u PL 100 u K.O. Baljci na ime Velimir (Sime) Luka sa 1/1,
kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju dio k.č.
3680 upisana u zk.ul. 1 u K.O. Šuica kao Javno dobro 1/1, i
dio k.č. 3671/2 upisana u zk.ul. 232 u K.O. Šuica kao
kmetsko selište obitelji Velimir,
- dio k.č. 323 zv »Pod» livada 6 kl. pov. 383 m2 upisana u
PL 73 u K.O. Baljci na ime Mišković (Mile) Savo, Baljci
15, sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara
dio k.č. 3680 upisana u zk.ul. 1 u K.O. Šuica Javno dobro
1/1, i dio k.č. 3670 upisana u zk.ul. 720 u K.O. Šuica kao
vlasništvo Mišković (pok. Bože) Vaso sa 1/1,
-dio k.č. 324 zv. »Pod» njiva 3 kl. pov. 210m2 upisana u PL
73 u K.O. Baljci na ime Mišković (Mate) Savo, Baljci 15 sa
1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č.
3638 upisana u zk.ul. 720 u K.O. Šuica kao vlasništvo
Mišković (pok. Bože) Vaso sa 1/1,
- dio k.č.325 zv. »Adamov dolac» njiva 4 kl. pov. 75m2
upisana u PL 19 u K.O. Baljci na ime Cvjetić (Sime)
Nediljko, Baljci 10 sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara dio k.č. 3594 upisana u zk.ul. 504 u K.O.
Šuica kao suvlasništvo Cvijetić (Nike) Jovo sa 1/6 i ostalih,
-dio k.č.666 zv. »Adamov dolac» njiva 4 kl. Pov. 72m2
upisana u PL14 u K.O. Baljci na ime Cvijetić (Nike) Jovo,
Baljci 13, sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 3594 upisana u zk.ul. 504 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Cvijetić (Nike) Jovo sa 1/6 i ostalih,
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- dio k.č. 665 zv. »Adamov dolac» njiva 5 kl. pov. 104m2
upisana u PL 17 u K.O. Baljci na ime Cvijetić (Jove) Marko
iz Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 3594 upisana u zk.ul. 504 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Cvijetić (Nike) Jovo sa 1/6 i ostalih,
-dio k.č. 667 zv. »Pod» njiva 4 kl. pov. 385m2 upisana u PL
14 u K.O. Baljci na ime Cvijetić (Nike) Jovo iz Baljaka sa
1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č.
3599 upisana u zk.ul. 427 u K.O. Šuica kao suvlasništvo
Cvijetić (Nike) Jovo sa 1/2 i Cvijetić (Nike) Todor sa 1/2,
- dio k.č. 668 zv. »Pod» livada 6 kl. pov. 185m2 upisana u
PL 14 u K.O. Baljci na ime Cvijetić (Nike) Jovo iz Baljaka
sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio
k.č. 3598 upisana u zk.ul. 427 u K.O. Šuica kao
suvlasništvo Cvijetić (Nike) Jovo sa 1/2 i Cvijetić (Nike)
Todor sa 1/2,
-dio k.č. 674 zv. »Borci» livada 7 kl. pov. 92m2 upisana u
PL 17 u K.O. Baljci na ime Cvijetić (Jove) Marko iz
Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
ogovara dio k.č. 3606/1 upisana u zk.ul. 510 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Duvnjak (Jeremije) Anđa sa 1/15 i ostalih,
- dio k.č.673 zv. »Borci» pašnjak 3 kl. pov. 562m2 upisana
u PL 17 u K.O. Baljci na ime Cvijetić (Jove) Marko iz
Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3606/1 i dio k.č. 3607 upisane u zk.ul.
510 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Duvnjak (Jeremije)
Anđa sa 1/15 i ostalih,
-dio k.č. 681 zv. »Pod» njiva 7 kl. pov. 248m2 upisana u PL
100 u K.O. Baljci na ime Velimir (Sime) Luka iz Baljaka sa
1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č.
3611 upisana u zk.ul. 232 u K.O. Šuica kao kmetsko selište
obitelji Velimir,
- dio k.č. 683 zv. »Pod» pašnjak 4 kl. ov. 617m2 upisana u
PL 100 u K.O. Baljci na ime Velimir (Sime) Luka iz
Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3613 upisana u zk.ul. 684 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Velimir (Laze) Stanko sa 2/3 i Velimir
(Laze) Marko sa 1/3, i dio k.č. 3611 upisana u zk.ul. 232 u
K.O. Šuica kao kmetsko selište obitelji Velimir,
- dio k.č. 682 zv. »Pod» livada 5 kl. pov. 922m2 upisana u
PL 100 u K.O. Baljci na ime Velimir (Sime) Luka iz
Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3613 upisana u zk.ul. 684 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Velimir (Laze) Stanko 2/3 i Velimir
(Laze) Marko 1/3,
- dio k.č. 650 zv. »Prosišće» livada 7 kl. pov .357m2
upisana u PL 101 u K.O. Baljci na ime Velimir (Laze)
Marko iz Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara dio k.č. 3614 upisana u zk.ul. 684 u K.O.
Šuica kao suvlasništvo Velimir (Laze) Stanko sa 2/3 i
Velimir (Laze) Marko sa 1/3,
- dio k.č. 648 zv. »Pištetak» livada 5 kl. Pov.1647m2
upisana u PL 99 u K.O. Baljci na ime Velimir (Mihajla)
Luka iz Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3430, dio k.č. 438/1 upisane u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1, i dio
k.č. 3571 upisana u zk.ul. 185 u K.O. Šuica kao kmetsko
selište obitelji Velimir,
- dio k.č. 766 zv. »Pod» njiva 4 kl. pov.13m2 upisana u PL
94 u K.O. Baljci na ime Velimir (Trimuna) Draginja iz
Zemuna sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3668 upisana u zk.ul. 684 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Velimir (Laze) Stanko sa 2/3 i Velimir
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(Laze) Marko sa 1/3, i dio k.č. 3593 upisana u zk.ul. 1230 u
K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 767 zv. »Pod» njiva 4 kl. pov. 158m2 upisana u
PL 101 u K.O. Baljci na ime Velimir (Laze) Marko iz
Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 3668 upisana u zk.ul. 684 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Velimir (Laze) Stanko i ostalih,
- dio k.č. 768 zv. »Pod» livada 4 kl. pov. 250m2 upisana u
PL 101 u K.O. Baljci na ime Velimir (Laze) Marko iz
Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3669 upisana u zk.ul. 684 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo i Velimir (Laze) Stanko sa 2/3 i Velimir
(Laze) Marko sa 1/3, i dio k.č. 3680 upisana u zk.ul. 1 u
K.O. Šuica kao Javno dobro 1/1,
- dio k.č. 769 zv. »Jezerac» njiva 3 kl. pov. 69m2 upisana u
PL 15 u K.O. Baljci na ime Cvjetić (Ilije) Ljuba iz Baljaka
sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju dio
k.č. 3668 upisana u zk.ul. 684 u K.O. Šuica kao
suvlasništvo Velimir (Laze) Stanko sa 2/3 i Velimir (Laze)
Marko sa 1/3,i dio k.č. 3680 upisana u zk.ul. 1 u K.O. Šuica
kao Javno dobro sa 1/1,
- dio k.č. 771 zv. »Jezerac» livada 4 kl. pov. 34m2 upisana
u PL 20 u K.O. Baljci na ime Cvjetić (Laze) Pavo iz Novog
Sada sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3855 upisana u zk.ul. 241 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Kanlić rođ. Cvijetić Vasilija 1/5 i ostalih, i
dio k.č. 3680 upisana u zk.ul. 1 u K.O. Šuica kao Javno
dobro 1/1,
- dio k.č. 770 zv. »Jezerac» livada 4 kl. pov .40m2 upisana
u PL 33 u K.O. Baljci na ime DS. Nikola Jurkić Šuica sa
1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju dio
k.č. 3856 upisana u zk.ul. 353 u K.O. Šuica kao
suvlasništvo Cvjetić (Sime) Jovo sa 1/3 i ostalih, i dio k.č.
3680 upisana u zk.ul. 1 u K.O. Šuica kao Javno dobro 1/1,
- dio k.č. 710 zv. »Duga njiva» njiva 4 kl. pov. 31m2
upisana u PL 111 u K.O. Baljci na ime Jakić r. Cvijetić
Dušanka iz Bugojna sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovaraju dio k.č. 3593 upisana u zk.ul. 1230 u
K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1, i dio k.č. 3644
upisana u zk.ul. 510 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Cvjetić
(Jove) Marko sa 1/6 i ostalih
- dio k.č. 709 zv. »Duga njiva» njiva 6 kl. pov. 65m2
upisana u PL 40 u K.O. Baljci na ime Križanac (Matka)
Pavo iz Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3643/2 upisana u zk.ul. 231 u K.O.
Šuica kao kmetsko selište obitelji Križanac, i dio k.č. 3593
upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna
imovina sa 1/1,
- dio k.č. 706 zv. »Duga njiva» njiva 4 kl. pov .22m2
upisana u PL 102 u K.O. Baljci na ime Velimir (Pere)
Radojka ud. Voje iz Baljaka sa 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju dio k.č. 3642
upisana u zk.ul. 234 u K.O. Šuica kao kmetsko selište
obitelji Velimir, i dio k.č. 3593 upisana u zk.ul. 1230 u
K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 707 zv. »Duge njive» njiva 4 kl. pov. 85m2
upisana u PL 41 u K.O. Baljci na ime Križanac (Ile) Šimun
iz Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3642 upisana u zk.ul. 234 u K.O. Šuica
kao kmetsko selište obitelji Velimir, dio k.č. 3593 upisana u
zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1, i
dio k.č. 3643/1 upisana u zk.ul. 231 u K.O. Šuica kao
kmetsko selište obitelji Križanac,
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- dio k.č. 703 zv. »Duga njiva» njiva 4 kl. pov. 45m2
upisana u PL 99 u K.O. Baljci na ime Velimir (Mihajla)
Luka iz Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3641 upisana u zk.ul. 185 u K.O. Šuica
kao kmetsko selište obitelji Velimir, i dio k.č. 3593 upisana
u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa
1/1,
- dio k.č. 702 zv. »Duga njiva» njiva 4 kl. pov. 93m2
upisana u PL 39 u K.O. Baljci na ime Križanac (Ante)
Marko iz Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovaraju dio k.č. 3640 upisana u zk.ul. 94 u K.O.
Šuica kao kmetsko selište obitelji Velimir, i dio k.č. 3593
upisana u zk.ul. 1230u K.O. Šuica kao Općenarodna
imovina sa 1/1,
- dio k.č. 701 zv. »Laguša» livada 5 kl. pov. 594m2 upisana
u PL 67 u K.O. Baljci na ime Marković (Ile) Niko iz
Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3593 upisana u zk.ul. 1230 u K.O.
Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1, i dio k.č. 3591
upisana u zk.ul. 539 u K.O. Šuica kao suvlasništvo
Marković (Ile) Niko sa 1/3 i ostalih,
- dio k.č. 684 zv. »Laguša» njiva 4 kl. pov. 520m2 upisana
u PL 67 u K.O. Baljci na ime Marković (Ile) Niko iz
Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 3572 upisana u zk.ul. 539 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Marković (Ile) Niko sa 1/3 i ostalih,
- dio k.č. 647/1 zv. »Pištetak» njiva 5 kl. pov. 317m2
upisana u PL 67 u K.O. Baljci na ime Marković (Ile) Niko
iz Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 3572 upisana u zk.ul. 539 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Marković (Ile) Niko sa 1/3 i ostalih,
- dio k.č. 647/2 zv. »Pištetak» njiva 5 kl. pov. 214m2
upisana u PL 99 u K.O. Baljci na ime Velimir (Mihajla)
Luka iz Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 3572 upisana u zk.ul. 539 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Marković (Ile) Niko sa 1/3 i ostalih,
- dio k.č. 568 zv. »Okrajci» livada 6 kl. pov. 2975m2
upisana u PL 9 u K.O. Baljci na ime DS Skupština općine
Tomislavgrad sa 1/8 i ostalih, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara dio k.č. 3428 upisana u zk.ul. 793 u K.O.
Šuica kao kmetsko selište obitelji Marković,
- dio k.č. 550 zv. »Kućište» livada 5 kl. pov. 71m2 upisana
u PL 42 u K.O. Baljci na ime Krstanović (Ile) Ileško iz
Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3394 i dio k.č. 3395/1 upisane u zk.ul.
504 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Cvjetić (Nike) Jovo sa
1/6 i ostalih,
- dio k.č. 548 zv. »Krivi dolac» livada 5 kl. pov. 36m2
upisana u PL 10 u K.O. Baljci na ime Cvjetić (Miće) Dušan
iz Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3391 i dio k.č. 3490 upisane u zk.ul.
508 u K.O. Šuica kao kmetsko selište obitelji Cvjetić
- dio k.č. 566 zv. »Ledina» njiva 8 kl. pov. 399m2 upisana
u PL 10 u K.O. Baljci na ime Cvijetićr (Miće) Dušan iz
Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3428 upisana u zk.ul. 793 u K.O. Šuica
kao kmetsko selište obitelji Marković, i dio k.č. 3410
upisana u zk.ul. 508 u K.O. Šuica kao kmetsko selište
obitelji Cvjetić,
- dio k.č. 565 zv. »G. ledina» pašnjak 4 kl. pov. 534m2
upisana u PL 18 u K.O. Baljci na ime Cvijetić (Nikole)
Mićo iz Baljaka sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
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odgovara dio k.č. 3410 upisana u zk.ul. 508 u K.O. Šuica
kao kmetsko selište obitelji Cvjetić,
- dio k.č. 547 zv. »Krivi dolac» pašnjak 3 kl. pov
.200m2 upisana u PL 10 u K.O. Baljci na ime Cvijetić
(Miće) Dušan iz Baljaka sa 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju dio k.č. 3390
upisana u zk.ul. 508 u K.O. Šuica kao kmetsko selište
obitelji Cvjetić,
2. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za izgradnju servisnih i pristupnih
cesta, dionica 2 :
- dio k.č. 146/1 zv. »Ljubuša» pašnjak 4 kl. pov. 3464m2
upisana u PL 99 u K.O. Baljci na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3354 upisana u zk.ul. 182 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Cvjetić (Ilije) Nikola 3/10 i ostalih, dio
k.č. 3353, dio k.č. 3040/1 i dio k.č. 3316/1 sve upisane u
zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 106 zv. »Ljubuša» šuma 4 kl. pov. 12468m2
upisana u PL 31 u K.O. Baljci na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 3000, dio k.č 3014, dio k.č. 3040/1, dio
k.č. 3352, dio k.č. 3316/1, sve upisane u zk.ul. 1230 u K.O.
Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1, .
- dio k.č. 476 zv. »Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 2687m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 438/1, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1123 zv. »Želivodić» šuma 5kl. pov. 20m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 438/1, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 476 zv. »Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 1774m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 438/1, dio k.č. 2985, dio k.č. 2984 sve
upisane u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna
imovina sa 1/1,
3. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za izgradnju servisnih i pristupnih
cesta, dionica 3 :
- dio k.č. 198 zv. »Želivodić» šuma 3kl. pov. 6803m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2983, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1232 zv. »Želivodić» pašnjak 4kl. pov. 588m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2985, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1239 zv. »Želivodić» pašnjak 3kl. pov. 212m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2984, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 198 zv. »Želivodić» šuma 3kl. pov. 1150m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
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odgovara dio k.č. 2983, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 476 zv. »Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 1470m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 438/1, dio k.č. 2977, i dio k.č. 2985,
upisane u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna
imovina sa 1/1,
4. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za izgradnju servisnih i pristupnih
cesta, dionica 4 :
- dio k.č. 1220 zv. »Stupica» šuma 6kl. pov. 867m2
upisana u PL 129 u K.O. Šuica na ime DS. Skupština
općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovaraju dio k.č. 2983, dio k.č. 2985, i dio k.č.
2977 upisane u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna
imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1150 zv. »Stupica» šuma 6kl. pov. 247m2
upisana u PL 129 u K.O. Šuica na ime DS. Skupština
općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovaraju dio k.č. 2957, dio k.č. 438/58 upisane u
zk.ul. 426 u K.O. Šuica kao Državno vlasništvo sa 1/1, i dio
k.č. 438/1 upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao
Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1145 zv. »Stupica» pašnjak 4kl. pov. 90m2
upisana u PL 129 u K.O. Šuica na ime DS. Skupština
općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovaraju dio k.č. 438/1 i dio k.č. 2974, upisane u
zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1221 zv. »Stupica» pašnjak 3kl. pov. 72m2
upisana u PL 129 u K.O. Šuica na ime DS. Skupština
općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovaraju dio k.č. 2975 i dio k.č. 2976, upisane u
zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 476 zv. »Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 3986m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2953, upisana u zk.ul. 426 u K.O. Šuica
kao Državno vlasništvo sa 1/1, i dio k.č. 438/1 upisana u
zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1146 zv. »Stupica» livada 5kl. pov. 1042m2
upisana u PL 129 u K.O. Šuica na ime DS. Skupština
općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovaraju dio k.č. 438/1, dio k.č. 2956, i dio k.č.
2955 upisane u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna
imovina sa 1/1,
I. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za izgradnju servisnih i pristupnih
cesta, dionica 5 : - dio k.č. 1154 zv. »Želivodić» šuma 6kl.
pov. 1016m2 upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS.
Šumska uprava Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju dio k.č. 440, dio
k.č. 438/1 i dio k.č. 438/58, upisane u zk.ul. 1230 u K.O.
Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1150 zv. »Stupica» šuma 6kl. pov. 1755m2
upisana u PL 129 u K.O. Šuica na ime DS. Skupština
općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovaraju dio k.č. 2957, dio k.č. 438/58, i dio k.č.
438/1 ,upisane u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna
imovina sa 1/1,
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- dio k.č. 949 zv. »Želivodić» šuma 7kl. pov. 28m2 upisana
u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 438/1, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1, 6. Podaci o nekretninama
za koje se predlaže utvrđivanje javnog interesa i izvlaštenje
za Vjetroelektranu Baljci, podaci o nekretninama za
izgradnju servisnih i pristupnih cesta, dionica 6 :
- dio k.č. 476 zv. »Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 6946m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 438/1, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1239 zv. »Želivodić» pašnjak 3kl. pov. 600m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2984, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
7. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za izgradnju servisnih i pristupnih
cesta, dionica 7 :
- dio k.č. 1219 zv. »Želivodić» šuma 5kl. pov. 3246m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2980, dio k.č. 438/1, upisane u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 198 zv. »Želivodić» šuma 3kl. pov. 5938m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 4082, i dio k.č. 2983 upisane u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1234 zv. »Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 344m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2985, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
8. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za izgradnju servisnih i pristupnih
cesta, dionica 8 :
- dio k.č. 198 zv. »Želivodić» šuma 3kl. pov. 1402m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 4082, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1219 zv. «Želivodić» šuma 5kl. pov. 5556m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 4104, dio k.č. 4082, dio k.č. 438/1, sve
upisane u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna
imovina sa 1/1, i dio k.č. 2981 upisana u zk.ul. 706 u K.O.
Šuica kao suvlasništvo Mioč (Stipe) Ivan sa 1/2, i Mioč
(Stipe) Jandre sa 1/2,
1. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za izgradnju servisnih i pristupnih
cesta, dionica 9 :
- dio k.č. 198 zv. «Želivodić» šuma 3kl. pov. 7344m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 44082, dio k.č. 2909, dio k.č. 2933
upisane u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna
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imovina sa 1/1, i dio k.č. 2941, dio k.č. 2940, dio k.č. 2939,
dio k.č. 2938 upisane u zk.ul. 477 u K.O. Šuica kao
suvlasništvo Miralem (um. Asimbega) Raufbeg sa 1/5 i
ostalih.
- dio k.č. 1219 zv. «Želivodić» šuma 5kl. pov. 270m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 4082, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 476 zv. «Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 5230m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2940, dio k.č. 2942 upisane u zk.ul. 477
u K.O. Šuica kao suvlasništvo Miralem (um. Asimbega)
Raufbeg sa 1/5 i ostalih, i dio k.č. 2931 upisana u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1211 zv. «Želivodić» šuma 5kl. pov. 210m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2933, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
10. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za izgradnju servisnih i pristupnih
cesta, dionica 10 :
- dio k.č. 1179 zv. «Želivodić» šuma 4kl. pov. 207m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2931, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1177 zv. «Želivodić» šuma 4kl. pov. 52m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2931, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 476 zv. «Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 3630m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2931, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1180 zv. «Želivodić» šuma 4kl. pov. 305m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2931, i dio k.č. 2916, upisane u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
VIII. Podaci o nekretninama za koje se predlaže
utvrđivanje javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu
Baljci, podaci o nekretninama za izgradnju servisnih i
pristupnih cesta, dionica 11 :
- dio k.č. 1168 zv. «Lokvice» pašnjak 3kl. pov. 124m2
upisana u PL 473 u K.O. Šuica na ime. Perković (Nikole)
Frano sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 438/1, i dio k.č. 2931 upisane u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
dio k.č. 1181 zv. «Želivodić» šuma 4kl. pov. 1204m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2919, i dio k.č. 438/1 upisana u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1182 zv. »Želivodić» šuma 4kl. pov. 340m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu

TOMISLAVGRAD, 2013.

odgovaraju dio k.č. 2920, i dio k.č. 438/1, upisane u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1165 zv. «Babina mekota» šuma 3kl. pov. 161m2
upisana u PL 735 u K.O. Šuica na ime Perković (Nikole)
Frano sa 9/11 i Perković (Nikole) Jozo sa 1/11, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 2192/4,
upisana u zk.ul. 605 u K.O. Šuica kao suvlasništvo
Pavković (Nikole) Pere sa 17/96 i ostalih,
12. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za izgradnju servisnih i pristupnih
cesta, dionica 12 :
- dio k.č. 476 zv. «Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 10892m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 438/1, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1182 zv. »Želivodić» šuma 4kl. pov. 228m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 438/1, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 926 zv. «Nikolića kosa» pašnjak 3kl. pov. 323m2
upisana u PL 395 u K.O. Šuica na ime Nenadić (Pere) Niko
sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio
k.č. 438/1, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao
Općenarodna imovina sa 1/1,
13. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za izgradnju servisnih i pristupnih
cesta, dionica 13 :
- dio k.č. 476 zv. «Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 3610m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 438/1, i dio k.č. 2191 upisane u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
14. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za izgradnju servisnih i pristupnih
cesta, dionica 14 :
- dio k.č. 476 zv. «Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 4949m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 438/1, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 765 zv. »Pod» oranica 6kl. pov. 160m2 upisana u
PL 87 u K.O. Šuica na ime Barovac (Mate) Blaž sa 1/1,
kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č.
438/1, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna
imovina sa 1/1,
- dio k.č. 476 zv. «Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 910m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2908/2, i dio k.č. 2195/1, upisane u
zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1168 zv. «Lokvice» pašnjak 3kl. pov. 444m2
upisana u PL 473 u K.O. Šuica na ime Perković (Nikole)
Frano iz Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 438/1, i dio k.č. 2931, upisane u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1165 zv. «Babina mekota» šuma 3kl. pov. 868m2
upisana u PL 735 u K.O. Šuica na ime Perković (Nikole)
Frano sa 9/11, i Perković (Nikole) Jozo sa 2/11, kojoj po
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zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 2192/4,
upisana u zk.ul. 605 u K.O. Šuica kao suvlasništvo
Pavković (Nikole) Pere sa 17/96 i ostalih,
- dio k.č. 458 zv. «Berina mekota» pašnjak 4kl. pov.
249m2 upisana u PL 465 u K.O. Šuica na ime Perković
(Ilije) Branko sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2910, upisane u zk.ul. 605 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Pavković (Nikole) Pere sa 17/96 i ostalih,
i dio k.č. 2931 upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao
Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 460 zv. «Berina mekota» šuma 3kl. pov. 1277m2
upisana u PL 465 u K.O. Šuica na ime Perković (Ilije)
Branko sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2931, upisana u zk.ul. 1230 u K.O.
Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1, i dio k.č. 2192/7
upisana u zk.ul. 605 u K.O. Šuica kao suvlasništvo
Perković (Nikole) Pere sa 17/96 i ostalih,
- dio k.č. 457 zv. «Berina mekota» livada 6kl. pov.
2827m2 upisana u PL 465 u K.O. Šuica na ime Perković
(Ilije) Branko sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2931, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 450 zv. «Sinokosi» livada 6kl. pov. 565m2
upisana u PL 334 u K.O. Šuica na ime Mioč (Martina) Ivan
sa 1/2 i Mioč (Martina) Mate sa 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju dio k.č. 2908/2, i
dio k.č. 2903 upisane u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao
Općenarodna imovina sa 1/1, i dio k.č. 2908/1 upisana u
zk.ul. 707 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Mioč (pok. Stipe)
Filip 1/20 i ostalih,
- dio k.č. 449 zv. »Sinokos» šuma 4kl. pov. 113m2 upisana
u PL 334 u K.O. Šuica na ime Mioč (Martina) Mate iz
Šuice sa 1/2 i Mioč (Martina) Ivan iz Šuice sa 1/2, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju dio k.č. 2908/2, i
dio k.č. 2903, upisane u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao
Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 447 zv. «Sinokos» pašnjak 4kl. pov. 895m2
upisana u PL 334 u K.O. Šuica na ime Mioč (Martina) Mate
iz Šuice sa 1/2 i Mioč (Martina) Ivan iz Šuice sa 1/2, kojoj
po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 2908/1,
upisana u zk.ul. 707 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Mioč
(pok. Stipe) Filip sa 1/20 i ostalih,
15. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za izgradnju servisnih i pristupnih
cesta, dionica 15 :
- dio k.č. 382 zv. «Jara» pašnjak 4kl. pov. 879m2 upisana u
PL 299 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ante) Pere sa 1/8 iz
Šuice i ostalih, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2908/1, upisana u zk.ul. 707 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Mioč (pok. Stipe) Filip sa 1/20 i ostalih,
- dio k.č. 445 zv. «Sinokos» livada 6kl. pov. 224m2
upisana u PL 334 u K.O. Šuica na ime Mioč (Martina) Ivan
iz Šuice sa 1/2 i Mioč (Martina) Mate iz Šuice sa 1/2, kojoj
po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 2902/2,
upisana u zk.ul. 206 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Mioč
(Stipe) Ivan sa 1/6 i ostalih,
- dio k.č. 381 zv. «Jara» livada 6kl. pov. 668m2 upisana u
PL 299 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ante) Pere iz Šuice sa
1/8 i ostalih, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2897, upisana u zk.ul. 206 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Mioč (Stipe) Ivan sa 1/6 i ostalih, i dio k.č.
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2195/2 upisana u zk.ul. 706 u K.O. Šuica kao suvlasništvo
Mioč (Stipe) Ivan sa 1/2 i Mioč (Stipe) Jandre sa 1/2,
- dio k.č. 443 zv. «Sinokos» pašnjak 4kl. pov. 967m2
upisana u PL 334 u K.O. Šuica na ime Mioč (Martina) Ivan
iz Šuice sa 1/2 i Mioč (Martina) Mate iz Šuice sa 1/2, kojoj
po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 2908/1,
upisana u zk.ul. 707 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Mioč
(pok. Stipe) Filip sa 1/20 i ostalih,
- dio k.č. 442 zv. «Sinokos» šuma 4kl. pov. 270m2
upisana u PL 334 u K.O. Šuica na ime Mioč (Martina) Ivan
iz Šuice sa 1/2 i Mioč (Martina) Mate iz Šuice sa 1/2, kojoj
po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 2899,
upisana u zk.ul. 206 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Mioč
(Stipe) Ivan sa 1/6 i ostalih,
- dio k.č. 383 zv. «Jara» šuma 4kl. pov. 660m2 upisana u
PL 299 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ante) Pere iz Šuice sa
1/8 i ostalih, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara
dio k.č. 2899, upisana u zk.ul. 206 u K.O. Šuica kao kao
suvlasništvo Mioč (Stipe) Ivan sa 1/6 i ostalih,
- dio k.č. 371 zv. «Jara» pašnjak 4kl. pov. 576m2 upisana u
PL 299 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ante) Pere iz Šuice sa
1/8 i ostalih, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara
dio k.č. 2812, upisana u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao
suvlasništvo Barišić rođ. Mioč (Ž. Ive) Nedeljka sa 1/26 i
ostalih,
- dio k.č. 370 zv. «Sinokos» livada 7kl. pov. 677m2
upisana u PL 371 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ile) Pere iz
Ćuice sa 1/2 i Mioč (Ile) Stipe iz Šuice sa 1/2, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 2812, upisana
u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ.
Mioč (Ž. Ive) Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
- dio k.č. 369 zv. «Sinokos» pašnjak 4kl. pov. 377m2
upisana u PL 371 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ile) Pere iz
Šuice sa 1/2 i Mioč (Ile) Stipe iz Šuice sa 1/2, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 2812, upisana
u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ.
Mioč (Ž. Ive) Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
- dio k.č. 381 zv. «Jara» livada 6kl. pov. 1593m2 upisana u
PL 299 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ivana) Stipe iz Šuice sa
4/8 i ostalih, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara
dio k.č. 2890, upisana u zk.ul. 206 u K.O. Šuica kao
suvlasništvo Mioč (Stipe) Ivan sa 1/6 i ostalih,
16. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za izgradnju servisnih i pristupnih
cesta, dionica 16 :
- dio k.č. 372 zv. «Jara» šuma 4kl. pov. 50m2 upisana u PL
299 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ivana) Stipe iz Šuice sa 4/8
i ostalih, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio
k.č. 2195/2, upisana u zk.ul. 706 u K.O. Šuica kao
suvlasništvo Mioč (Stipe) Ivan sa 1/2 i Mioč (Stipe) Jandre
sa 1/2,
- dio k.č. 378 zv. «Jara» šuma 4kl. pov. 579m2 upisana u
PL 299 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ivana) Stipe iz Šuice sa
4/8 i ostalih, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara
dio k.č. 2195/2, upisana u zk.ul. 706 u K.O. Šuica kao
suvlasništvo Mioč (Stipe) Ivan sa 1/2 i Mioč (Stipe) Jandre
sa 1/2,
- dio k.č. 367 zv. «Sinokos» livada 6kl. pov. 219m2 upisana
u PL 371 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ile) Pere iz Šuice sa
1/2 i Mioč (Ile) Stipe iz Šuice sa 1/2, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 2812, upisana
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u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ.
Mioč (Ž. Ive) Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
- dio k.č. 371 zv. «Jara» pašnjak 4kl. pov. 860m2 upisana u
PL 299 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ivana) Stipe iz Šuice sa
4/8 i ostalih, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2195/2, upisana u zk.ul. 706 u K.O.
Šuica kao suvlasništvo Mioč (Stipe) Ivan sa 1/2 i Mioč
(Stipe) Jandre sa 1/2, i dio k.č. 2812 upisana u zk.ul. 1049 u
K.O. Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ. Mioč (Ž. Ive)
Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
- dio k.č. 366 zv. «Sinokos» šuma 4kl. pov. 215m2 upisana
u PL 371 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ile) Pere iz Šuice sa
1/2 i Mioč (Ile) Stipe iz Šuice sa 1/2, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 2812, upisana
u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ.
Mioč (Ž. Ive) Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
- dio k.č. 365 zv. «Sinokos» livada 7kl. pov. 372m2 upisana
u PL 371 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ile) Pere iz Šuice sa
1/2 i Mioč (Ile) Stipe iz Šuice sa 1/2, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 2812, upisana
u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ.
Mioč (Ž. Ive) Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
- dio k.č. 364 zv. «Sinokos» livada 7kl. pov. 320m2 upisana
u PL 371 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ile) Pere iz Šuice sa
1/2 i Mioč (Ile) Stipe iz Šuice sa 1/2, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 2888, upisana
u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ.
Mioč (Ž. Ive) Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
- dio k.č. 371 zv. «Jara» pašnjak 4kl. pov. 462m2 upisana u
PL 299 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ivana) Stipe iz Šuice sa
4/8 i ostalih, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara
dio k.č. 2812, upisana u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao
suvlasništvo Barišić rođ. Mioč (Ž. Ive) Nedeljka sa 1/26 i
ostalih,
17. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za izgradnju servisnih i pristupnih
cesta, dionica 17 :
- dio k.č. 381 zv. «Jara» livada 6kl. pov. 1061m2 upisana u
PL 299 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ivana) Stipe iz Šuice sa
4/8 i ostalih, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2897 i dio k.č. 2890, upisane u zk.ul.
206 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Mioč (pok. Stipe) Ivan
sa 1/6 i ostalih, dio k.č. 2195/2 i dio k.č. 2891 upisane u
zk.ul. 706 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Mioč (pok. Stipe)
Ivan sa 1/2 i Mioč (pok. Stipe) Jandre sa 1/2,
- dio k.č. 365 zv. «Sinokos» livada 7kl. pov. 739m2 upisana
u PL 371 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ile) Pere iz Šuice sa
1/2 i Mioč (Ile) Stipe iz Šuice sa 1/2, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 2812, upisana
u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ.
Mioč (Ž. Ive) Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
- dio k.č. 374 zv. «Jara» šuma 5kl. pov. 217m2 upisana u
PL 299 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ivana) Stipe iz Šuice sa
4/8 i ostalih, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2891, upisana u zk.ul. 706 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Mioč (pok. Stipe) Ivan sa 1/2 i Mioč (pok.
Stipe) Jandre sa 1/2, i dio k.č. 2889 upisana u zk.ul. 206 u
K.O. Šuica kao suvlasništvo Mioč (pok. Stipe) Ivan sa 1/6 i
ostalih
- dio k.č. 363 zv. «Sinokos» pašnjak 3kl. pov. 178m2
upisana u PL 371 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ile) Pere iz
Šuice sa 1/2 i Mioč (Ile) Stipe iz Šuice sa 1/2, kojoj po
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zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 2812, upisana
u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ.
Mioč (Ž. Ive) Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
- dio k.č. 361 zv. «Sinokos» livada 7kl. pov. 682m2 upisana
u PL 371 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ile) Pere iz Šuice sa
1/2 i Mioč (Ile) Stipe iz Šuice sa 1/2, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovaraja dio k.č. 2812,
upisana u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Barišić
rođ. Mioč (Ž. Ive) Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
- dio k.č. 359 zv. «Sinokos» pašnjak 4kl. pov. 1291m2
upisana u PL 371 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ile) Pere iz
Šuice sa 1/2 i Mioč (Ile) Stipe iz Šuice sa 1/2, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju dio k.č. 2812, i dio
k.č. 2810 upisane u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao
suvlasništvo Barišić rođ. Mioč (Ž. Ive) Nedeljka sa 1/26 i
ostalih, i dio k.č. 2195/2 upisana u zk.ul. 706 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Mioč (pok. Stipe) Ivan sa 1/2 i Mioč (pok.
Stipe) Jandre sa 1/2,
- dio k.č. 489 zv. «Oštra glavica» pašnjak 5kl. pov. 6264m2
upisana u PL 283 u K.O. Šuica na ime Mioč (Nike) Anđa r.
Perić iz Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2810, upisana u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Barišić rođ. Mioč (Ž. Ive) Nedeljka sa
1/26 i ostalih, dio k.č. 2195/1, dio k.č. 2536, i dio k.č.
2199/1, sve upisane u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao
Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 493 zv. «Oštra glavica» šuma 4kl. pov. 162m2
upisana u PL 283 u K.O. Šuica na ime Mioč (Nike) Anđa r.
Perić iz Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2195/1, upisana u zk.ul. 1230 u K.O.
Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 491 zv. «Oštra glavica» livada 5kl. pov. 510m2
upisana u PL 283 u K.O. Šuica na ime Mioč (Nike) Anđa r.
Perić sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara
dio k.č. 2195/1, upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao su
Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 726 zv. «Oštra glavica» pašnjak 4kl. pov. 274m2
upisana u PL 295 u K.O. Šuica na ime Mioč (Grge) Ante sa
1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č.
2530/1, upisana u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao
suvlasništvo Barišić rođ. Mioč (Ž. Ive) Nedeljka sa 1/26 i
ostalih,
- dio k.č. 489 zv. «Oštra glavica» pašnjak 5kl. pov. 1964m2
upisana u PL 283 u K.O. Šuica na ime Mioč (Nike) Anđa r.
Perić sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara
dio k.č. 2810, upisana u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao
suvlasništvo Barišić rođ. Mioč (Ž. Ive) Nedeljka sa 1/26 i
ostalih,
- dio k.č. 488 zv. «Oštra glavica» livada 5kl. pov. 79m2
upisana u PL 283 u K.O. Šuica na ime Mioč (Nike) Anđa r.
Perić iz Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2199/1, upisana u zk.ul. 1230 u K.O.
Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 487 zv. «Oštra glavica» livada 6kl. pov. 1340m2
upisana u PL 283 u K.O. Šuica na ime Mioč (Nike) Anđa r.
Perić iz Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2203/6, dio k.č. 2534/1, i dio k.č. 2533,
sve upisane u zk.ul. 600 u K.O. Šuica kao suvlasništvo
Mioč (Grle) Anđelko sa 1/4 i ostalih,
- dio k.č. 486 zv. «Oštra glavica» oranica 6kl. pov. 696m2
upisana u PL 283 u K.O. Šuica na ime Mioč (Nike) Anđa r.
Perić iz Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2534/2, upisana u zk.ul. 707 u K.O.
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Šuica kao suvlasništvo Mioč (pok. Stipe) Filip sa 1/20 i
ostalih, i dio k.č. 2534/1 upisana u zk.ul. 600 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Mioč (Grle) Anđelko sa 1/4 i ostalih,
- dio k.č. 752 zv. «Gadžin dolac» oranica 6kl. pov. 392m2
upisana u PL 379 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ivana) Stipe
iz Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2203/4, upisana u zk.ul. 600 u K.O.
Šuica kao suvlasništvo Mioč (Grle) Anđelko sa 1/4 i
ostalih, dio k.č. 2531/3 upisane u zk.ul. 706 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Mioč (pok. Stipe) Ivan sa 1/2 i Mioč (pok.
Stipe) Jandre sa 1/2,
- dio k.č. 749 zv. «Oštra glavica» livada 7kl. pov. 1559m2
upisana u PL 333 u K.O. Šuica na ime Mioč (Martina) Ivan
iz Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2203/3 upisana u zk.ul. 706 u K.O.
Šuica kao suvlasništvo Mioč (Stipe) Ivan sa 1/2 i Mioč
(Stipe) Jandre sa 1/2, dio k.č. 2203/2, i dio k.č. 2203/5
upisane u zk.ul. 707 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Mioč
(pok. Stipe) Filip sa 1/20 i ostalih,
18. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za izgradnju servisnih i pristupnih
cesta, dionica 18 :
- dio k.č. 746 zv. «Obadine» livada 7kl. pov. 510m2
upisana u PL 158 u K.O. Šuica na ime Mioč (Grge) Ante iz
Šuice sa 5/16 i ostalih, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2204, upisana u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Barišić rođ. Mioč (Ž. Ive) Nedeljka sa
1/26 i ostalih,
- dio k.č. 747 zv. «Obadine» šuma 4kl. pov. 180m2 upisana
u PL 158 u K.O. Šuica na ime Mioč (Grge) Ante iz Šuice sa
5/16 i ostalih, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2530/2, upisana u zk.ul. 1085 u K.O.
Šuica kao suvlasništvo Pašalić (Tome) Ivan 1/120 i ostalih,
- dio k.č. 727 zv. «Oštra glavica košari» šuma 4kl. pov.
334m2 upisana u PL 295 u K.O. Šuica na ime Mioč (Grge)
Ante iz Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2530/2 , upisana u zk.ul. 1085 u K.O.
Šuica kao suvlasništvo Pašalić (Tome) Ivan sa 1/120 i
ostalih,
- dio k.č. 728 zv. «Oštra glavica košari» livada 6kl. pov.
940m2 upisana u PL 295 u K.O. Šuica na ime Mioč (Grge)
Ante iz Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2530/1, upisana u zk.ul. 1049 u K.O.
Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ. Mioč Nedeljka 1/26 i
ostalih, i dio k.č. 2534/1 upisana u zk.ul. 600 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Mioč (Grle) Anđelko sa 1/4 i ostalih,
- dio k.č. 731 zv. «Lanišće» oranica 5kl. pov. 380m2
upisana u PL 374 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ile) Stipe iz
Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2543/1 , upisana u zk.ul. 307 u K.O.
Šuica kao suvlasništvo Mioč (pok. Ile) Mate sa 1/8 i ostalih,
dio k.č. 2543/2 i dio k.č. 2538 upisane u zk.ul. 1049 u K.O.
Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ. Mioč Nedeljka sa 1/26 i
ostalih, i dio k.č. 2537 upisana u zk.ul. 1085 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Pašalić (Tome) Ivan 1/120 i ostalih,
19. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za izgradnju servisnih i pristupnih
cesta, dionica 19 :
- dio k.č. 731 zv. «Lanišće» oranica 5kl. pov. 964m2
upisana u PL 374 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ile) Stipe iz
Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
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odgovaraju dio k.č. 2543/1 , upisana u zk.ul. 307 u K.O.
Šuica kao suvlasništvo Mioč (Ile) Mate sa 1/8 i ostalih, dio
k.č. 2543/2 i dio k.č. 2538 upisane u zk.ul. 1049 u K.O.
Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ. Mioč Nedeljka sa 1/26 i
ostalih, i dio k.č. 2537 upisana u zk.ul. 1085 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Pašalić (Tome) Ivan sa 1/120 i ostalih,
- dio k.č. 732 zv. « Gajić» šuma 3kl. pov. 422m2 upisana u
PL 311 u K.O. Šuica na ime Mioč (Joze) Frano iz Šuice sa
1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č.
2542 upisana u zk.ul. 1085 u K.O. Šuica kao suvlasništvo
Pašalić (Tome) Ivan sa 1/120 i ostalih,
- dio k.č. 713 zv. «Koritnjača» livada 6kl. pov. 246m2
upisana u PL 341 u K.O. Šuica na ime Mioč (Jerke) Tome
iz Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2541 upisana u zk.ul. 307 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Mioč (pok. Ile) Mate sa 1/8 i ostalih,
- dio k.č. 702 zv. «Košarišće» livada 6kl. pov. 354m2
upisana u PL 825 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ilije) Ante iz
Šuice sa 1/2 i Mioč (Joze) Frano iz Šuice sa 1/2, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 2210/2
upisana u zk.ul. 1259 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Pašalić
(Tome) Ivan i ostalih,
- dio k.č. 734 zv. «Pod» livada 7kl. pov. 1916m2 upisana u
PL 370 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ile) Pere iz Šuice sa 1/1,
kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č.
2210/4 upisana u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo
Barišić rođ. Mioč Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
20. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za vjetroagregat 1 :
- dio k.č. 696 zv. «Košarište» livada 6kl. pov. 1350m2
upisana u PL 340 u K.O. Šuica na ime Mioč (Mije) Jandre
iz Šuice sa 2/4 i ostalih, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara dio k.č. 2523/1 upisana u zk.ul. 527 u
K.O. Šuica kao suvlasništvo Mioč (Jure) Tomo sa 2/13 i
ostalih,
- dio k.č. 697 zv. «Košarište» šuma 4kl. pov. 130m2
upisana u PL 340 u K.O. Šuica na ime Mioč (Mije) Jandre
iz Šuice sa 2/4 i ostalih, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara dio k.č. 2526 upisana u zk.ul. 527 u K.O.
Šuica kao suvlasništvo Mioč (Jure) Tomo sa 2/13 i ostalih,
- dio k.č. 698 zv. «Veliki brig» livada 6kl. pov. 1015m2
upisana u PL 311 u K.O. Šuica na ime Mioč (Joze) Frano iz
Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2546 upisana u zk.ul. 1261 u K.O.
Šuica kao suvlasništvo Pašalić (Tome) Ivan sa 1/40 i
ostalih, i dio k.č. 2523/1 upisana u zk.ul. 527 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Mioč (Jure) Tomo sa 2/13 i ostalih,
- dio k.č. 700 zv. «Raduša» livada 6kl. pov. 1228m2
upisana u PL 273 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ilije) Bože iz
Tomislavgrada sa 1/1 , kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2546 upisana u zk.ul. 1261 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Pašalić (Tome) Ivan sa 1/40 i ostalih,
- dio k.č. 701 zv. «Mali brig» livada 6kl. pov. 258m2
upisana u PL 311 u K.O. Šuica na ime Mioč (Joze) Frano iz
Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara
dio k.č. 2546 upisana u zk.ul. 1261 u K.O. Šuica kao
suvlasništvo Pašalić (Tome) Ivan sa 1/40 i ostalih,
- dio k.č. 734 zv. «Pod» livada 7kl. pov. 342m2 upisana u
PL 370 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ile) Pere iz Šuice sa 1/1,
kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č.
2210/4 upisana u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo
Barišić rođ. Mioč Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
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- dio k.č. 735 zv. «Dolac» oranica 5kl. pov. 863m2 upisana
u PL 706 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ante) Miron iz Šuice
sa 1/3, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju dio
k.č. 2545/1 i dio k.č. 2210/4 upisane u zk.ul. 1049 u K.O.
Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ. Mioč Nedeljka sa 1/26 i
ostalih,
- dio k.č. 741 zv. «Međa» livada 5kl. pov. 654m2 upisana u
PL 370 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ante) Miron iz Šuice sa
1/3, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č.
2210/3 upisana u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo
Barišić rođ. Mioč Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
21. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za vjetroagregat 2 :
- dio k.č. 728 zv. «Oštra glavica» šuma 4kl. pov. 411m2
upisana u PL 295 u K.O. Šuica na ime Mioč (Grge) Ante iz
Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2543/2, dio k.č. 2530/1 i dio k.č. 2543/1
upisane u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Barišić
rođ. Mioč Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
- dio k.č. 733 zv. «Koritnjača» livada 6kl. pov. 2212m2
upisana u PL 317 u K.O. Šuica na ime Mioč (Jerke) Ilija iz
Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2543/1 i dio k.č. 2210/4 upisane u zk.ul.
1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ. Mioč
Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
- dio k.č. 734 zv. «Pod» livada 7kl. pov. 1488m2 upisana u
PL 370 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ile) Pere iz Šuice sa 1/1,
kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č.
2210/4 upisana u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo
Barišić rođ. Mioč Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
- dio k.č. 713 zv. «Koritnjača» livada 7kl. pov. 155m2
upisana u PL 341 u K.O. Šuica na ime Mioč (Jerke) Tomo
iz Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2541 upisana u zk.ul. 307 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Mioč (Ile) Mate sa 1/8 i ostalih,
- dio k.č. 732 zv. «Gajić» šuma 3kl. pov. 89m2 upisana u
PL 311 u K.O. Šuica na ime Mioč (Joze) Frano iz Šuice sa
1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č.
2542 upisana u zk.ul. 1085 u K.O. Šuica kao suvlasništvo
Pašalić (Tome) Ivan sa 1/120 i ostalih,
- dio k.č. 731 zv. «Lanišće» oranica 5kl. pov. 1534m2
upisana u PL 374 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ile) Stipe iz
Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2543/1 i dio k.č. 2543/2 upisane u zk.ul.
1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ. Mioč
Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
22. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za vjetroagregat 3 :
- dio k.č. 489 zv. «Oštra glavica» pašnjak 5kl. pov. 3330m2
upisana u PL 283 u K.O. Šuica na ime Mioč (Nike) Anđa
ud. Ante iz Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovaraju dio k.č. 2199/1 upisana u zk.ul. 1049 u
K.O. Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ. Mioč Nedeljka sa
1/26 i ostalih, i dio k.č. 2536 upisana u zk.ul. 1230 u K.O.
Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 726 zv. «Oštra glavica» pašnjak 4kl. pov. 904m2
upisana u PL 295 u K.O. Šuica na ime Mioč (Grge) Ante iz
Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara
dio k.č. 2530/1 upisana u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao
suvlasništvo Barišić rođ. Mioč Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
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- dio k.č. 724 zv. «Oštra glavica» šuma 4kl. pov. 1127m2
upisana u PL 295 u K.O. Šuica na ime Mioč (Grge) Ante iz
Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2538 upisana u zk.ul. 1049 u K.O.
Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ. Mioč Nedeljka sa 1/26 i
ostalih, i dio k.č. 2537 upisana u zk.ul. 1085 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Pašalić (Tome) Ivan sa 1/120 i ostalih,
- dio k.č. 496 zv. «Oštra glavica» pašnjak 5kl. pov. 299m2
upisana u PL 338 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ivica) Ante iz
Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara
dio k.č. 2199/1 upisana u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao
suvlasništvo Barišić rođ. Mioč Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
23. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za vjetroagregat 4 :
- dio k.č. 324 zv. «Sjenokos» livada 7kl. pov. 571m2
upisana u PL 648 u K.O. Šuica na ime Mioč (Grge)
Anđelko iz Šuice sa 1/2 i Mioč (Ivića) Ante iz Šuice sa 1/2,
kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovaraju dio k.č.
2812 upisana u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo
Barišić rođ. Mioč Nedeljka sa 1/26 i ostalih, i dio k.č.
2568/8 upisana u zk.ul. 477 u K.O. Šuica kao suvlasništvo
Miralem (Asimbega) Raufbeg sa 1/5 i ostalih,
- dio k.č. 323 zv. «Sinokosi» šuma 3kl. pov. 257m2 upisana
u PL 282 u K.O. Šuica na ime Mioč (Grge) Anđelko iz
Šuice sa 1/4 i ostalih, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2568/8 upisana u zk.ul. 477 u K.O. Šuica
kao suvlasništvo Miralem (Asimbega) Raufbeg sa 1/5 i
ostalih,
- dio k.č. 364 zv. «Sinokos» šuma 4kl. pov. 233m2 upisana
u PL 371 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ile) Pere iz Šuice sa
1/2 i Mioč (Ile) Stipe iz Šuice sa 1/2, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 2888 upisana
u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ.
Mioč Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
24. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za vjetroagregat 5 :
- dio k.č. 369 zv. «Sinokos» pašnjak 4kl. pov. 3526m2
upisana u PL 371 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ile) Pere iz
Šuice sa 1/2 i Mioč (Ile) Stipe iz Šuice sa 1/2, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 2812 upisana
u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ.
Mioč Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
- dio k.č. 370 zv. «Sinokos» livada 7kl. pov. 2252m2
upisana u PL 371 u K.O. Šuica na ime Mioč (Ile) Pere iz
Šuice sa 1/2 i Mioč (Ile) Stipe iz Šuice sa 1/2, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 2812 upisana
u zk.ul. 1049 u K.O. Šuica kao suvlasništvo Barišić rođ.
Mioč Nedeljka sa 1/26 i ostalih,
- dio k.č. 390 zv. «Mali Sinokos» pašnjak 4kl. pov. 70m2
upisana u PL 311 u K.O. Šuica na ime Mioč (Joze) Frano iz
Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara
dio k.č. 2813 upisana u zk.ul. 634 u K.O. Šuica kao
suvlasništvo Općenarodna imovina sa 1/2 i ostalih,
25. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za vjetroagregat 6 :
- dio k.č. 476 zv. «Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 5882m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 438/1 upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
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26. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za vjetroagregat 7 :
- dio k.č. 476 zv. «Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 5453m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 438/1 upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 765 zv. «Pod» oranica 6kl. pov. 322m2 upisana u
PL 87 u K.O. Šuica na ime
sa 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara dio k.č. 438/1 upisana
u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa
1/1,
27. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za vjetroagregat 8 :
- dio k.č. 476 zv. «Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 5776m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 438/1, i dio k.č. 2196, upisane u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
28. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za vjetroagregat 9 :
- dio k.č. 476 zv. «Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 4459m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišno knjižnom operatu
odgovara dio k.č. 438/1 upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1165 zv. «Babina mekota» šuma 3kl. pov. 246m2
upisana u PL 735 u K.O. Šuica na ime Perković (Nikole)
Frano iz Šuice sa 9/11 i Perković (Nikole) Jozo sa 2/11,
kojoj po zemljišno knjižnom operatu odgovaraju dio k.č.
438/1 upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna
imovina sa 1/1 i ostalih, i dio k.č. 2192/4 upisana u zk.ul.
605 kao suvlasništvo Perković (Nikole) Pere 17 /96 i
ostalih,
- dio k.č. 1168 zv. «Lokvice» pašnjak 3kl. pov. 985m2
upisana u PL 473 u K.O. Šuica na ime Perković (Nikole)
Frano iz Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišno knjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 438/1 i dio k.č. 2931 upisane u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
29. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za vjetroagregat 10 :
- dio k.č. 1169 zv. «Lokvice» pašnjak 4kl. pov. 1179m2
upisana u PL 733 u K.O. Šuica na ime Perković (Nikole)
Jozo iz Šuice sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2931 i upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 476 zv. «Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 2279m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2915 i dio k.č. 2931 upisane u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1177 zv. «Želivodić» šuma 4kl. pov. 51m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2931 upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
30. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za vjetroagregat 11:
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- dio k.č. 198 zv. «Želivodić» šuma 3kl. pov. 4021m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2909 i dio k.č. 4082 upisane u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 476 zv. «Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 2215m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2909 upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
31. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za vjetroagregat 12 :
- dio k.č. 476 zv. «Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 5838m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara dio k.č. 438/1 upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
32. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za vjetroagregat 13 :
- dio k.č. 476 zv. «Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 5893m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišno knjižnom operatu
odgovara dio k.č. 438/1 upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
33. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za vjetroagregat 14 :
- dio k.č. 198 zv. «Želivodić» šuma 3kl. pov. 1177m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišno knjižnom operatu
odgovara dio k.č. 4082 upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1219 zv. «Želivodić» šuma 5kl. pov. 4478m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišno knjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 438/1 i dio k.č. 4082 upisane u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 1216 zv. «Želivodić» šuma 4kl. pov. 20m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišno knjižnom operatu
odgovara dio k.č. 438/1 upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
34. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za vjetroagregat 15 :
- dio k.č. 1219 zv. «Želivodić» šuma 5kl. pov. 5092m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišno knjižnom operatu
odgovara dio k.č. 438/1 upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 198 zv. «Želivodić» šuma 3kl. pov. 720m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišno knjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 4082 i dio k.č. 4105 upisane u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
35. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za vjetroagregat 16 :
- dio k.č. 476 zv. «Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 5727m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
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odgovara dio k.č. 2999, dio k.č. 2998, i dio k.č. 438/1, sve
upisane u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna
imovina sa 1/1,
36. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za trafostanicu :
- dio k.č. 476 zv. «Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 2201m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 438/1 i dio k.č. 2971 upisane u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 198 zv. «Želivodić» šuma 3kl. pov. 2497m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišno knjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2973, dio k.č. 438/1, dio k.č. 2985 i dio
k.č. 2970, sve upisane u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica kao
Općenarodna imovina sa 1/1,
37. Podaci o nekretninama za koje se predlaže utvrđivanje
javnog interesa i izvlaštenje za Vjetroelektranu Baljci,
podaci o nekretninama za upravnu zgradu :
- dio k.č. 476 zv. «Želivodić» pašnjak 5kl. pov. 405m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišno knjižnom operatu
odgovara dio k.č. 2977 upisana u zk.ul. 1230 u K.O. Šuica
kao Općenarodna imovina sa 1/1,
- dio k.č. 198 zv. «Želivodić» šuma 3kl. pov. 1743m2
upisana u PL 131 u K.O. Šuica na ime DS. Šumska uprava
Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišno knjižnom operatu
odgovaraju dio k.č. 2984 i dio k.č. 2983 upisane u zk.ul.
1230 u K.O. Šuica kao Općenarodna imovina sa 1/1.
II. Korisnik izvlaštenja za izgradnju objekta iz točke 1.
ovog Rješenja je gospodarsko društvo "Tomkup" d.o.o.
Tomislavgrad.
III. Određuje se nadležna Služba za geodetske poslove,
imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina Općine
Tomislavgrad da provede postupak izvlaštenja nekretnina
za izgradnju objekata iz točke 1. ovog rješenja.
Broj: 01-02-1111/13.
Tomislavgrad, 28.06.2013.god.
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), članka 103. i 110. Poslovnika Općinskog vijeća
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici
održanoj 28.lipnja 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
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suglasnosti Općinskog vijeća Tomislavgrad a što je u
suprotnosti s odredbama Zakona o koncesijama
Hercegbosanske županije («Narodne novine HBŽ», broj:
14/03 i 8/08).
II
O uvjetima za izgradnju mini-hidrocentrala na rijeci
Šujici Općinsko vijeće Tomislavgrad donijet će posebnu
Odluku, te na taj način stvoriti preduvjete za ponovno
pokretanje procedure dodjele predmetne koncesije u skladu
sa Zakonom.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku općine
Tomislavgrad».
Broj:01-02-1133/13.
Tomislavgrad, 28.06.2013.
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), a sukladno članku 26. Zakona o popisu
stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini
2013. godine («Službeni glasnik BiH», broj:
10/12 i 18/13), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici
održanoj 28.lipnja 2013.godine donosi,
RJEŠENJE
o utemeljenju Popisnog Povjerenstva općine
Tomislavgrad za popis stanovništva, kućanstava i
stanova u BiH 2013. godine
I
Ovim Rješenjem imenuje se Popisno Povjerenstvo općine
Tomislavgrad za Popis stanovništva, kućanstava i stanova u
Bosni i Hercegovini 2013. godine, u sastavu:
1. Ante Tadić predsjednik,
2. Marija Kovačević, djelatnik Službe za geodetske
poslove, imovinsko- pravne poslove i katastar
nekretnina, član,
3. Mirsad Hadžić, član i
4. Milenko Stanić, član.

I

II

Općinsko vijeće Tomislavgrad ne prihvaća provedenu
proceduru
od
strane
Ministarstva
gospodarstva
Hercegbosanske županije za dodjelu koncesije za mini
hidrocentrale «Kovač» i «Klačinovac» na rijeci Šujici u
općini Tomislavgrad, jer je ista provedena bez prethodne

Popisno Povjerenstvo općine Tomislavgrad obavlja
sljedeće poslove:
- rukovodi pripremama, organiziranjem i provođenjem
Popisa na području općine Tomislavgrad,
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- vrši izbor i imenovanja instruktora i popisivača za
područje općine,
- obavještava stanovništvo o značaju Popisa, načinu i
vremenu njegovog provođenja, o pravima i dužnostima
građana i načinu izvršavanja obveza u Popisu,
- brine o pravilnoj primjeni metodoloških i
organizacijskih naputaka,
- preuzima tiskani popisni materijal i dijeli ga
instruktorima, koji ga dalje dostavljaju popisivačima,
- osigurava prostorije i uvjete za provođenje obuke
općinskih instruktora i popisivača,
- provodi nadzor nad radom instruktora
i ostalih
sudionika u Popisu,
- izdaje sudionicima u popisu propisana ovlaštenja za
rad,
- poduzima mjere koje osiguravaju kompletan obuhvat
jedinica Popisa,
- preuzima popisni materijal od instruktora, organizira i
kontrolira obuhvat i kvalitet popisnog materijala,
- osigurava skladištenje popisnog materijala uz
ispunjavanje propisanih sigurnosnih mjera i uvjeta
određenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka,
- organizira prijevoz i pravovremeno dostavlja popisnog
materijal na mjesto unosa,
- priprema obračun troškova nastalih za pripremu i
provođenje Popisa sukladno instrukcijama.
III
Za svoj rad Popisno Povjerenstvo općine Tomislavgrad
odgovara
Županijskom popisnom Povjerenstvu
i
Federalnom zavodu za statistiku.
Popisno Povjerenstvo po završetku poslova iz članka II
ovoga Rješenja podnosi Izvješće o radu odgovornim
institucijama iz prethodnog stavka, najkasnije do
31.10.2013.godine.
IV
Sredstva za financiranje rada Popisnog Povjerenstva
općine Tomislavgrad osiguravaju se sukladno članku 38.
Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u BiH
2013. godine ( «Službeni glasnik BiH», broj: 10/12 i
18/13).
V
Mandat
članova Popisnog Povjerenstva općine
Tomislavgrad traje do završetka svih poslova Povjerenstva
predviđenih zakonom.
VI
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenje i
objaviti će se u
«Službenom glasniku općine
Tomislavgrad».
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***
Na temelju članka 61. i 90. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/99, 2/00 i
6/05), a u svezi s člankom 8. stavak 3. Zakona o načelima
lokalne samouprave u F BiH («Službene novine F BiH»,
broj 49/06), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici
održanoj 28.lipnja 2013.godine donosi,
ODLUKU
o izgradnji vodovodne distribucijske mreže
u naseljenim mjestima koje obuhvaća vodoopskrbni
sustav «Duvanjsko polje», podsustavi «Mandino Selo» i
«Crvenice» i vodoopskrbni sustav «Josip Jović»
podsustavi «Roško Polje», «Vinica» i «Prisika»
Članak 1
Ovom Odlukom zadužuje se Javno komunalno
poduzeće
Tomislavgrad
da
izgradi
vodovodnu
distribucijsku mrežu u naseljenim mjestima koje obuhvaća
vodoopskrbni sustav «Duvanjsko polje»,
podsustav
«Mandino Selo» i podsustav «Crvenice» i vodoopskrbni
sustav «Josip Jović», podsustavi «Roško Polje», «Vinica» i
«Prisika».
Članak 2.
Potrebna financijska sredstva za realiziranje obveze iz
članka 1.ove Odluke osigurat će se u vidu subvencije
Javnom komunalnom poduzeću iz Proračuna općine.
Članak 3.
Dinamika izvođenja radova bit će sukladna osiguranju
sredstava na ime subvencije u Proračunu općine.
Obračun izvedenih radova prema vrsti, količini,
troškovima i pravdanje sredstava subvencije vršit će se
tromjesečno i o istom izvještavati Općinsko vijeće.
Članak 4.
Sva ostala pitanja regulirat će se posebnim ugovorom
između Javnog poduzeća i općine Tomislavgrad.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-131/13.
Tomislavgrad, 05.07. 2013.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***

Broj:01-02-1099/13.
Tomislavgrad, 28.06./13.
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), članka 4. stavak 2. Zakona o prometu nekretnina
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(«Službeni list SR BiH», broj 38/78 i 22/91), Općinsko
vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 22.srpnja i
02.kolovoza 2013.godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine

TOMISLAVGRAD, 2013.

- k.č.602/3 zv.»Mjesni prostor» upisana u zk. ul. 1 u
K.O.Mokronoge površine 262 m2 kao javno dobro Općine
Tomislavgrad u dijelu 1/1,
- k.č.601/4 zv.“Put“ upisana u zk.ul.1 u K.O.Mokronoge
površine 90 m2 kao javno dobro Općine Tomislavgrada u
dijelu 1/1.
Članak 2.

Članak 1.
UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine u općoj
uporabi zemljište označeno kao:
- k.č .br.1833/2 zv. "Srednje polje" ostalo neplodno
zemljište, površine 265 m2
upisano u PL 237 u K.O. Tomislavgrad,
- k.č. br.2347/2 zv. "Grad" potok, površine 79 m2, upisano
u PL 237 u K. O.
Tomislavgrad na ime DS Vode Općine Tomislavgrad, koje
po starom katastarskom operatu odgovaraju dijelu parcele
označene kao k.č.178/1, upisana u z.k.ul. 2508 u K.O.
Tomislavgrad.
Članak 2.
U katastru općine Tomislavgrad brisat će se upis
zemljišta iz točke 1.ove Odluke kao nekretnine od općeg
interesa a navedeno zemljište će se upisati na ime državnog
vlasništva , u odgovarajući PL čiji će nositelj prava
vlasništva i posjeda biti Općina Tomislavgrad.

U zemljišnim knjigama Općinskog suda Livno –
Odjeljenje suda Tomislavgrad brisat će se upis zemljišta iz
točke 1.ove Odluke kao nekretnine od općeg interesa
javnog dobra upisane u K.O.Mokronoge, a navedeno
zemljište će se upisati na ime državnog vlasništva u
odgovarajući zemljišno-knjižni uložak čiji će nositelj prava
vlasništva biti općina Tomislavgrad u dijelu 1/1.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1343/13.
Tomislavgrad, 02. 08. 2013. godine
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1341/13.
Tomislavgrad, 02. 08. 2013.god.
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), članka 4. stavak 2. Zakona o prometu nekretnina
(«Službeni list SRBiH», broj 38/78 i 22/91), Općinsko
vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj dana
22.srpnja i 02.kolovoza.2013..godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine

***

Članak 1.

Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i
6/05), članka 4. stavak 2. Zakona o prometu nekretnina
(«Službeni list SR BiH», broj 38/78 i 22/91), Općinsko
vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 22.srpnja i
02.kolovoza 2013. godine, donosi

UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine u općoj
uporabi zemljište označeno po zemljišno-knjižnom operatu
kao:
- k.č.601/2 zv.»Put» upisana u zk. ul. 1 u K.O.Mokronoge
površine 103 m2 kao javno dobro Općine Tomislavgrad u
dijelu 1/1,
- k.č.601/3 zv.“Put“ upisana u zk.ul. 1 u K.O.Mokronoge
površine 105 m2 kao javno dobro Općine Tomislavgrad u
dijelu 1/1,
- k.č.602/2 zv.“Mjesni prostor“ upisana u zk.ul.1 u
K.O.Mokronoge površine 174 m2 kao javno dobro Općine
Tomislavgrada u dijelu 1/1,

ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine
Članak 1.
UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine u općoj
uporabi zemljište označeno po zemljišno-knjižnom operatu
kao:

Članak 2.
U zemljišnim knjigama Općinskog suda Livno –
Odjeljenje suda Tomislavgrad brisat će se upis zemljišta iz
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točke 1. ove Odluke kao nekretnine od općeg interesa
javnog dobra upisane u K.O.Mokronoge, a navedeno
zemljište će se upisati na ime državnog vlasništva u
odgovarajući zemljišno-knjižni uložak čiji će nositelj prava
vlasništva biti općina Tomislavgrad u dijelu 1/1.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
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***
Na temelju članka 45, 63. i članka 83. Zakona o
građevnom zemljištu Fedreracije Bosne i Hercegovine ( "
Službene novine Federacije BiH ", broj 67/05 ) 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 22.
srpnja i 02.kolovoza 2013 godine,d o n o s i
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa
naknade za dodjeljeno gradsko i ostalo građevno
zemljište

Broj:01-02-1343/2013
Tomislavgrad, 02.08.2013.god.
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), članka 4. stavak 2. Zakona o prometu nekretnina
(«Službeni list SR BiH», broj 38/78 i 22/91), Općinsko
vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 22.srpnja i
02. kolovoza 2013. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine
Članak 1.
UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine u općoj
uporabi zemljište označeno po zemljišno-knjižnom operatu
kao:
- k.č.167/57 zv.»Mjesni prostor» upisana u zk. ul. 1 u
K.O.Tomislavgrad površine 140 m2 kao javno dobro
Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1.
Članak 2.
U zemljišnim knjigama Općinskog suda Livno –
Odjeljenje suda Tomislavgrad brisat će se upis zemljišta iz
točke 1.ove Odluke kao nekretnine od općeg interesa
javnog dobra upisane u K.O.Tomislavgrad, a navedeno
zemljište će se upisati na ime državnog vlasništva u
odgovarajući zemljišno-knjižni uložak čiji će nositelj prava
vlasništva biti općina Tomislavgrad u dijelu 1/1.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1342/13.
Tomislavgrad, 02. 08. 2013. godine
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.

Članak 1.
Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o
utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo
građevno zemljište br:01-02-22/04("Sl. glasnik Općine
Tomislavgrad" br:5/04 i Odluke br: 01-02-580/10 , "Sl.
Glasnik Općine Tomislavgrad", br:11/10).
Članak 2.
Iza članka 6.dodaje se novi članak 7. koji glasi:
"Gradsko i ostalo građevno zemljište može se dodijeliti za
izgradnju objekata i instaliranje elektroenergetske opreme i
uređaja trafostanice, putem neposredne pogodbe.
Za gradsko građevno zemljište koje se dodjeljuje u
svrhu izgradnje objekata i instaliranje elektroenergetske
opreme i uređaja trafostanice, za građevnu parcelu do 30
m2, utvrđuje se ukupna naknada u iznosu 5.000,00 KM.
(pettisuća konvertibilnihmaraka).
Za ostalo građevinsko zemljište koje se dodjeljuje u
svrhu izgradnje objekata i instaliranje elektroenergetske
opreme i uređaja trafostanice, za građevnu parcelu od 10
m2 do 30 m2, utvrđuje se ukupna naknada u iznosu
3.000,00 KM. (tritisuće konvertibilnihmaraka),
Za ostalo građevinsko zemljište koje se dodjeljuje u
svrhu izgradnje objekata i instaliranje elektro-energetske
opreme i uređaja trafo stanice (za stupne trafostanice), za
građevnu parcelu do 10 m2, utvrđuje se ukupna naknada u
iznosu
1.500,00
KM.
(tisućupetstotina
konvertibilnihmaraka),
Ukoliko građevna parcela prelazi površinu od 30 m2,
dodatno se plaća se naknada za svaki prijeđeni m2 sukladno
članku 49. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za
dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište.br:01-0222/04.
Članak 3.
Članak 7. postaje članak 8.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u "Službenom glasniku Općine Tomislavgrad.
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Broj:01-02-1339/13.
Tomislavgrad, 02. 08. 2013.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), članka 5. stavak 2. Zakona o prometu nekretnina
(«Službeni list SRBiH», broj 34/86 i 1/90) i članka 223.
Zakona o upravnom postupku («Službene novine
Federacije BiH», broj 2/98 i 44/99), rješavajući po zahtjevu
Ivice (Ivana) Nevistić, iz Tomislavgrada, Općinsko vijeće
Općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 22. srpnja i 02.
kolovoza 2013. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. PRENOSI SE PRAVO RASPOLAGANJA na
nekretnini
sa
sadašnjeg
nositelja
toga
prava
FRANJEVAČKOG SAMOSTANA TOMISLAVGRAD iz
Tomislavgrada, po katastarskom operatu bez naknade na
Općinu Tomislavgrad, i to kako slijedi:
- k.č.1594/13 upisana u PL 288 površine 532 m2 u
K.O.Tomislavgrad.
2. Na zemljištu iz točke 1. dispozitiva ovog rješenja
određuje se uknjižba prava raspolaganja po katastarskom
operatu u korist Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1.
Broj:05/2-31-5-708/12.
Tomislavgrad, 02. 08. 2013.godine.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta Općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00,
6/05), članka 5. stavak 2. Zakona o prometu nekretnina
(«Službeni list SRBiH», broj 34/86 i 1/90) i članka 18.
Zakona o građevnom zemljištu («Službene novine
Federacije BiH», broj 67/05) i članka 1. Odluke o prestanku
prava korištenja poljoprivrednog zemljišta broj:01-02-36/06
od
04.05.2006.godine,
Općinsko
vijeće
Općine
Tomislavgrad održanoj 22.srpnja i 02. kolovoza
2013.godine, do n o si
RJEŠENJE
1. PRENOSI SE PRAVO RASPOLAGANJA na nekretnini
sa sadašnjeg nositelja toga prava Planinsko dobro
Tomislavgrad, po zemljišnoknjižnom operatu bez naknade
na Općinu Tomislavgrad, i to kako slijedi:
- k.č.189/10 « Brijeg » pašnjak u pov. od 3230 m2 upisana
u zk.ul.97 u K.O.Kovači kao državno vlasništvo 1/1, s
pravom korištenja Planinskog dobra Tomislavgrad u dijelu
1/1, kojoj po katastarskom operatu odgovara dio k.č.167 zv.
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» Bobara » pašnjak 1 kl. u površini od 10887 m2 upisana u
PL 34 u K.O.Kovači na ime posjednika DS. Skupština
općine Tomislavgrad.
2. Na zemljištu iz točke 1. iz dispozitiva ovog rješenja
određuje se uknjižba prava raspolaganja po starom operatu
u korist Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1.
Broj:05/2-31-482/13
Tomislavgrad, 02. 08. 2013.god.
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), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije
BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o
utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo
građevno
zemljište
(«Službeni
glasnik
općine
Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 22. srpnja i 02. kolovoza
2013. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE Vladi (Ilije) Ivanda iz Vinice
ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.180/583
površine 980 m2 upisana u zk.ul.br.178 u K.O.Vinica, što
po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br.1600/9/2
površine 980 m2 upisana u PL 55 u K.O.Rošnjače, u svrhu
izgradnje stambenog dvojnog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i
katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti
ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis
prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u
korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.528,00 KM
(Slovima:tritisućepetstodvadesetosam KM), na žiro račun
Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke
Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od
dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od
izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio
radova na građevini.
Broj:05/2-31-5-867/11.
Tomislavgrad, 02. 08. 2013. godine.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
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***
Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i
6/05), članka 44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o
utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo
građevno zemljište
(«Službeni glasnik općine
Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 22. srpnja i 02. kolovoza
2013 .godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE STIPI (Križana) Krajina iz
Mrkodola ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.
19/245 površine 400 m2 upisana u zk.ul.377 u K.O.
Mrkodol, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.53/37 površine 400 m2 upisana u PL 118 u K.O.
Mrkodol, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i
katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti
ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis
prava korištenja dodjeljenog ostalog građevnog zemljišta u
korist gore imenovanog.
3.Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 2.400,00 KM
(Slovima dvijetisućečetristo KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka
obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od
izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežiti dio
radova na građevini.
Broj:05/2-31-5-315/13.
Tomislavgrad, 02.08. 2013. 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), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije
BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o
utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo
građevno
zemljište
(«Službeni
glasnik
općine
Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine
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Tomislavgrad na sjednici održanoj 22.srpnja i 02. kolovoza
2013. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MATI (Mirka) ĆURIĆ iz Dobrića
ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.1002/880
površine 500 m2 upisana u zk.ul.br.237 u K.O.Grabovica,
što po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1002/880
površine 500 m2 upisana u PL 253 u K.O.Grabovica, u
svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i
katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti
ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis
prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u
korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.000,00 KM
(Slovima:tritisuće KM), na žiro račun Općine Tomislavgrad
broj:1549995000070790 kod banke Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana primitka
obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od
izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio
radova na građevini.
Broj:05/2-31-5-1197/12.
Tomislavgrad, 02. 08. 2013.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), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije
BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o
utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo
građevno
zemljište
(«Službeni
glasnik
općine
Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 22. srpnja i 02. kolovoza
2013. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE LJUBANU (Joze) MARINČIĆ iz
Mrkodola ostalo građevno
zemljište označeno kao
k.č.br.19/248 površine 1000 m2 upisana u zk.ul.br.377 u
K.O.Mrkodol, što po katastarskom operatu odgovara
k.č.br.53/40 površine 1000 m2 upisana u PL 118 u
K.O.Mrkodol, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
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2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i
katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti
ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis
prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u
korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 6.000,00 KM
(Slovima:šesttisuća KM), na žiro račun Općine
Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa
San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana
primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od
izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio
radova na građevini.
Broj:05/2-31-5-1033/10.
Tomislavgrad, 02. 08. 2013. 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), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije
BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o
utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo
građevno
zemljište
(«Službeni
glasnik
općine
Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 22. srpnja i 02. kolovoza
2013. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE JOZI (Ante) MARINČIĆ iz
Mrkodola ostalo građevno
zemljište označeno kao
k.č.br.19/247 površine 568 m2 upisana u zk.ul.br.377 u
K.O.Mrkodol, što po katastarskom operatu odgovara
k.č.br.53/39 površine 568 m2 upisana u PL 118 u
K.O.Mrkodol, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i
katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti
ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis
prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u
korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.408,00 KM
(Slovima:tritisućečetiristotineosam KM), na žiro račun
Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke
Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od
dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
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4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od
izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio
radova na građevini.
Broj:05/2-31-5-1759/12.
Tomislavgrad, 02. 08. 2013. 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), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije
BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o
utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo
građevno
zemljište
(«Službeni
glasnik
općine
Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 22. srpnja i 02. kolovoza
2013. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE ANTI (Joze) MARINČIĆ iz
Mrkodola ostalo građevno
zemljište označeno kao
k.č.br.19/249 površine 1000 m2 upisana u zk.ul.br.377 u
K.O.Mrkodol, što po katastarskom operatu odgovara
k.č.br.53/41 površine 1000 m2 upisana u PL 118 u
K.O.Mrkodol, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i
katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti
ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis
prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u
korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 6.000,00 KM
(Slovima:šesttisuća KM), na žiro račun Općine
Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa
San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana
primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od
izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio
radova na građevini.
Broj:05/2-31-5-1034/10.
Tomislavgrad, 02. 08. 2013. godine.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
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***
Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i
6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije
BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o
utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo
građevno
zemljište
(«Službeni
glasnik
općine
Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 22. srpnja i 02. kolovoza
2013. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MELIHI (Ibrahima) RAMIĆ iz
Stipanića ostalo građevno
zemljište označeno kao
k.č.br.9/116 površine 1000 m2 upisana u zk.ul.br.147 u
K.O.Stipanići, što po katastarskom operatu odgovara
k.č.br.34/3 površine 1000 m2 upisana u PL 125 u
K.O.Stipanići, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i
katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti
ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis
prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u
korist gore imenovane.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 6.000,00 KM
(Slovima:šesttisuća KM), na žiro račun Općine
Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa
San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana
primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od
izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio
radova na građevini.
Broj:05/2-31-5-437/13.
Tomislavgrad, 02. 08. 2013. 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), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije
BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o
utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo
građevno
zemljište
(«Službeni
glasnik
općine
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Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 22.srpnja i 02. kolovoza
2013. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MILI (Tadije) DRMIĆ iz Prisoja
ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.580/514
površine 560 m2 upisana u zk.ul.br.444 u K.O.Korita, što
po katastarskom operatu odgovara k.č.br.580/514 površine
560 m2 upisana u PL 370 u K.O.Korita, u svrhu izgradnje
stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i
katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti
ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis
prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u
korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.360,00 KM
(Slovima:tritisućetristotinešezdeset KM), na žiro račun
Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke
Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od
dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od
izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio
radova na građevini.
Broj:05/2-31-5-1227/12.
Tomislavgrad, 02. 08. 2013. 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), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije
BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o
utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo
građevno
zemljište
(«Službeni
glasnik
općine
Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 22. srpnja i 02. kolovoza
2013. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE PETRU (Ante) ŠIŠKO iz Vinice
ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.180/589
površine 211 m2 upisana u zk.ul.br.178 u K.O.Vinica, što
po katastarskom operatu odgovara k.č.br.4431/2 površine
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211 m2 upisana u PL 151 u K.O.Vinica, u svrhu izgradnje
garažnog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i
katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti
ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis
prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u
korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 760,00 KM
(Slovima:sedamstotinašezdeset KM), na žiro račun Općine
Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa
San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana
primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od
izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio
radova na građevini.
Broj:05/2-31-5-1757/12.
Tomislavgrad, 02. 08. 2013. 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), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije
BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o
utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo
građevno
zemljište
(«Službeni
glasnik
općine
Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 22. srpnja i 02. kolovoza
2013. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE JOZI, ANTI I ILIJI (Mate) ŠARIĆ
iz Dobrića ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1002/882 površine 560 m2 upisana u zk.ul.br.237 u
K.O.Grabovica, što po katastarskom operatu odgovara
k.č.br.1002/882 površine 560 m2 upisana u PL 253 u
K.O.Grabovica, u svrhu izgradnje stambenog objekta sa
dijelovima od po 1/3.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i
katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti
ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis
prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u
korist gore imenovanih.
3. Imenovani su dužni na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.360,00 KM
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(Slovima:tritisućetristotinešezdeset KM), na žiro račun
Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke
Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od
dana primitka obavijesti o donošenju rješenja.
4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od
pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje
radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje
za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od
izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio
radova na građevini.
Broj:05/2-31-5-867/12.
Tomislavgrad, 02. 08. 2013. 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), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije
BiH», («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05),
članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list
SRBiH», broj 38/78 i 22/91, članka 1. Odluke o izmjenama
i dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za
dodjeljeno gradsko i ostalo zemljište (Službeni glasnik
općine Tomislavgrad, broj:11/10) Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 22.srnja i 02.kolovoza
2013.godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE "PRANČIOKU" d.o.o. iz
Tomislavgrada, sa sjedištem u Brišniku b.b. ostalo
građevno zemljište označeno kao k.č. 19/244 površine 7200
m2 upisana u zk.ul. 377 u K.O. Mrkodol, što po novom
katastarskom operatu odgovara parcela k.č. 53/36 površine
7200 m2 upisana u PL 118 u K.O. Mrkodol, u svrhu
izgradnje gospodarskog objekta (staje za krave).
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i
katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti
ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis
prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u
korist gore imenovanog.
3.Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 7.200,00 KM
(Slovima:sedamtisućadvjesto KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod Intesa San Paolo u
Tomislavgradu, na ime naknade za dodijeljeno ostalo
građevno zemljište, u roku od 15 dana od dana primitka
obavijesti o donošenju rješenja.
4. Pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi
građenja ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti
rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja ne
podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za građenje,
odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja
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odobrenja za građenje ne izvede pretežiti dio radova na
građevini.
Broj:05/2-31-5-124/13.
Tomislavgrad, 02.08. 2013.godine
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00,
6/05), članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom zemljištu
Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj
25/03 i 67/05), i članka 2. Odluke o utvrđivanju iznosa
naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište
(„Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“), broj:5/05),
Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj
22. srpnja i 02. kolovoza 2013. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva na gradskom
građevnom zemljištu označenom kao k.č.br.167/56 upisano
u zk.ul.1 površine 172 m2 u K.O. Tomislavgrad, što po
katastarskom operatu odgovara k.č. 1903 zv.“Kućni plac“ u
prirodi kuća i zgrada površine 59 m2 i dvorište 161 m2
upisana u PL 450 u K.O. Tomislavgrad u korist KANE
(Begana) KOZARIĆ ud. Alije iz Tomislavgrada u dijelu
1/1, u svrhu legalizacije već izgrađenog stambenog
objekta.
3. Gore imenovana je dužna na ime naknade za
dodijeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od
3.096,00 KM (Slovima: tritisućedevedesetšest KM), na žiro
račun općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 – u
svrhu naknade za legalizaciju stambenog objekta
izgrađenog na gradskom građevnom zemljištu u roku od 15
dana od dana primitka obavijesti o donošenju ovog rješenja.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje suda Tomislavgrad i Odsjek za geodetske
poslove i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po
pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista
izvršit će upis prava vlasništva predmetnog zemljišta u
korist Kane (Begana) Kozarić ud. Alije u dijelu 1/1 iz
Tomislavgrada uz istovremeno brisanje ranije izvršenog
upisa na gore navedenom zemljištu.
Broj:05/2-31-5-1297/12.
Tomislavgrad, 02. 08. 2013. godine.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00,
6/05), članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom zemljištu
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Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH»,
broj:67/05), i članka 2. Odluke o utvrđivanju iznosa
naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište
(„Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj:5/05),
Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj
22. srpnja i 02. kolovoza 2013. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva na gradskom
građevnom zemljištu označenom kao k.č.br.93/34 upisana u
zk.ul. 900 površine 39 m2 u K.O. Tomislavgrad, što po
katastarskom operatu odgovara k.č.1577/4 površine 39 m2
upisana u PL 237 u K.O. Tomislavgrad u korist ALIJE
(Uzeira) ĐUGUM iz Tomislavgrada u dijelu 1/1, u svrhu
legalizacije već izgrađenog stambenog objekta.
3. Gore imenovani je dužan na ime naknade za
dodijeljeno gradsko građevno zemljište uplatiti iznos od
702,00 KM (Slovima:sedamstotinadvije KM), na žiro račun
općine Tomislavgradbroj:1549995000070790 – u svrhu
naknade za legalizaciju stambenog objekta izgrađenog na
gradskom građevnom zemljištu u roku od 15 dana od dana
primitka obavijesti o donošenju ovog rješenja.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje suda Tomislavgrad i Odsjek za geodetske
poslove i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po
pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju prijavnog lista
izvršit će upis prava vlasništva i posjeda predmetnog
zemljišta u korist Alije (Uzeira) Đugum iz Tomislavgrada u
dijelu 1/1, uz istovremeno brisanje ranije izvršenog upisa na
gore navedenom zemljištu.
Broj:05/2-31-5-3/13.
Tomislavgrad, 02. 08. 2013.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), članka 214. stavak 1. Zakona o upravnom postupku
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98 i 48/99), u
predmetu donošenja dopunskog rješenja u postupku
dodjele na korištenje gradskog građevnog zemljišta po
zahtjevu Alije (Uzeira) Đugum, iz Tomislavgrada, na
sjednici održanoj 22. srpnja i 02. kolovoza 2013. godine,
donosi
DOPUNSKO RJEŠENJE
1. Dopunjuje se toč. 1. pravomoćnog Rješenja Skupštine
općine Duvno, Općinskog sekretarijata za privredu i
financije broj: PD-04/2-15/1 od 23.10.1972.godine
«Ggrađevinsko zemljište u društvenoj svojini označeno kao
k.č.93/29 (stara k.č.1579) u zk.ul.234 (PL.247) u
K.O.Duvno u površini od 368 m2 ustupa se na korištenje
Đugum Uzeira Aliji iz Duvna u svrhu izgradnje porodične
stambene zgrade» i treba da glasi:
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«Gradsko građevno zemljište u državnom vlasništvu
označeno kao k.č.93/29 upisano u zk.ul.214 površine 368
m2 u K.O.Tomislavgrad, što po katastarskom operatu
odgovara k.č.1579/7 upisana u PL 233 površine 309 m2 u
K.O.Tomislavgrad i k.č.1578/2 upisana u PL 233 površine
65 m2 u K.O.Tomislavgrad, ustupa se na korištenje Aliji
(Uzeira) Đugum iz Tomislavgrada u svrhu izgradnje
stambenog objekta».
2. Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne
poslove i katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po
pravomoćnosti ovog rješenja i provođenja prijavnog lista
izvršit će upis prava posjeda dodijeljenog zemljišta po
katastarskom operatu u korist Alije (Uzeira) Đugum iz
Tomislavgrada u dijelu 1/1.
3. Troškovi postupka određuju se u iznosu od 15,00 KM
i isti su uplaćeni na žiro račun Općine Tomislavgrad
broj:1549995000069432.
Broj:05/2-31-5-3/13.
Tomislavgrad, 02. 08. 2013. 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), članka 214. stavak 1. Zakona o upravnom postupku
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98 i 48/99), u
predmetu donošenja dopunskog rješenja u postupku dodjele
na korištenje gradskog građevnog zemljišta, po zahtjevu
Ivice (Ivana) Nevistić iz Tomislavgrada, Općinsko vijeće
Tomislavgrad na sjednici održanoj 22. srpnja i 02. kolovoza
2013.godine, d o n o s i
DOPUNSKO RJEŠENJE
1. Dopunjuje se točka 1. pravomoćnog Rješenja
Skupštine općine Duvno broj:04/2-PN-5/1-68 od
12.06.1968.godine «Građevinsko neizgrađeno zemljište
označeno kao k.č.broj 1343/41 površine 532 m2 upisano u
zk.ul.1182 u K.O.Duvno bivše vlasništvo Rimokatoličkog
Župskog ureda u Duvnu, ustupa se na trajno korištenje
Nevistić (Ivana) Ivici iz Duvna u svrhu izgradnje porodične
stambene zgrade, treba da glasi:
«Građevno neizgrađeno zemljište označeno kao
k.č.1343/41 površine 532 m2 upisano u zk.ul.159 u
K.O.Tomislavgrad, kojoj po katastarskom operatu odgovara
k.č.1594/13 površine 532 m2 upisana u PL 288 u K.O.
Tomislavgrad, ustupa se na trajno korištenje Ivici (Ivana)
Nevistić iz Tomislavgrada u svrhu izgradnje stambenog
objekta.
2. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Livnu –
Odjeljenje Tomislavgrad i Služba za geodetske poslove,
imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina općine
Tomislavgrad, po pravomoćnosti ovog rješenja i
provođenja prijavnog lista izvršit će upis prava korištenja
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dodijeljenog zemljišta po novom katastarskom operatu u
korist Ivice (Ivana) Nevistić iz Tomislavgrada u dijelu 1/1.
3. Troškovi postupka određuju se u iznosu od 150,00
KM i isti trebaju biti uplaćeni na žiro račun Općine
Tomislavgrad broj:1549995000069432.
Broj:05/2-31-5-708/2013
Tomislavgrad, 02.08. 2013. godine.
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
("Službeni glasnik općine Tomislavgrad", broj: 2/09, 2/00 i
6/05), članka 8. Zakona o koncesijama («Narodne novine
HBŽ», broj:14/03 i 8/08), Općinsko vijeće Tomislavgrad,
na sjednici održanoj 22. srpnja i 02.kolovoza 2013. godine,
donijelo je:
RJEŠENJE
I
Daje se prethodna suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske
županije za donošenje Odluke o pristupanju provođenja
postupka dodjele koncesije za eksploataciju pitke vode iz
vodocrpilišta Mukišnica.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1344/13.
Tomislavgrad, 02.08.2013.godine
PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,v.r.
***
Na temelju članka 61. stavak 5. alineja 3.Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj: 2/99, 2/00 i 6/05), članka 103.stavak 1.Poslovnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 5/04) i članka 27.stavak 1.i 2. Pravila
mjesne zajednice «(Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 7/06) Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici
održanoj 22. srpnja i 02.kolovoza 2013. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o potvrđivanju rezultata izbora za članove Vijeća
mjesnih zajednica na području općine Tomislavgrad
Članak 1.
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Potvrđuju se rezultati izbora za članove Vijeća mjesnih
zajednica na području općine Tomislavgrad.
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Broj:01-02-1332/13.
Tomislavgrad, 02.08.2013.

Članak 2.
Izvješće o provedenim izborima za članove vijeća
dvadeset dvije mjesne zajednice na području općine
Tomislavgrad i rezultatima istih je sastavni dio ovoga
rješenja.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1346/13
Tomislavgrad, 02.08. 2013.

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 22. srpnja i 02. kolovoza 2013. godine
donosi

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

RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Javnog komunalnog
poduzeća d.o.o.Tomislavgrad za 2012.godinu

***
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 22. srpnja i 02. kolovoza 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
I
Zadužuju se predsjednici Mjesnih zajednica, u kojima
nisu provedeni izbori za članove vijeća mjesnih zajednica
da u roku od osam dana od dana primitka ovoga Zaključka
vrate pečate koordinatoru za suradnju s mjesnim
zajednicama, nevladinim udrugama i pitanja mladih.
II
Obvezuje se koordinator da u suradnji s vijećem mjesnih
zajednica iz prošlog saziva u što kraćem roku organizira
ponovljeni zbor građana kako bi se građanima dala prilika
predlaganja kandidata za članove vijeća mjesnih zajednica.

Članak 1.
Usvaja se Izvješće
o radu Javnog komunalnog
poduzeća d.o.o. Tomislavgrad za 2012.godinu
Članak 2.
Izvješće o radu Javnog komunalnog poduzeća d.o.o.
Tomislavgrad za 2012.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:01-02-1345/13.
Tomislavgrad, 02. 08. 2013.
.

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

III

***

Mjesne zajednice koje i nakon ponovljenog zbora ne
istaknu kandidature za članove vijeća mjesnih zajednica
radi provedbe izbora gube pravo prijave na natječaj za
Akcije u mjesnim zajednicama, kao i pravo dobivanja
nepovratnih sredstava ( grantova) od Općine.

Na temelju članka 49. i 61.Statuta Općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj: 2/99, 2/00
i 6/05), članka 1.Odluke o izgradnji vodovodne
distribucijske mreže u naseljenim mjestima koje obuhvaća
vodoopskrbni sustav «Duvanjsko Polje», podsustavi
«Mandino Selo i «Crvenice» i vodoopskrbni sustav «Josip
Jović», podsustavi «Roško Polje», «Vinica» i «Prisika»,
broj: 01-02-1131/13 od 28.06.2013.godine, Općinsko
vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 22. srpnja i
02.kolovoza 2013.godine donosi,

IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku Općine
Tomislavgrad».
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RJEŠENJE
o prihvaćanju Cjenika za radove i usluge Javnog
komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad na izgradnji
Opskrbnih cjevovoda na području općine Tomislavgrad
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Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1347/13.
Tomislavgrad, 02. 08. 2013.

Članak 1.
Ovim Rješenjem prihvaća se Cjenik za radove i usluge
Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad na
izgradnji vodovodne distribucijske mreže u naseljenim
mjestima koje obuhvaća vodoopskrbni sustav «Duvanjsko
Polje» podsustavi «Mandino Selo» i «Crvenice» i
vodoopskrbni sustav «Josip Jović», podsustavi «Roško
Polje», «Vinica», i «Prisika».
Članak 2.
Cjenik iz članka 1. čini sastavni dio ovog Rješenja.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku Općine
Tomislavgrad».
Broj:01-02-1338/13.
Tomislavgrad, 02.08.2013.godine
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 22. srpnja i 02. kolovoza 2013. godine
donosi
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Dječji vrtić
Tomislavgrad za 2012.godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Javne ustanove Dječji vrtić
Tomislavgrad za 2012.godinu
Članak 2.
Izvješće o radu Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad
za 2012.godinu sastavni je dio ovoga rješenja.
Članak 3.

PREDSJEDNIK OV
Mate Kelava, prof.,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 Branko(Ivan) Gabrić iz Lipa, općina Tomislavgrad,
na ime troškova pomoći.
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:02-35-69/13
Tomislavgrad 22. svibnja 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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
Milan(Ante)Šteko
iz
Mrkodol,
općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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:02-35-94/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD

TOMISLAVGRAD, 2013.

***
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
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Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad» br.2/99), općinski načelnik donosi
ZAKLJUČAK
I
Odobrava se isplata FRAM-i Tomislavgrad, u iznosu
od 2.000,00 KM za sufinanciranje hodočašća u Rim.
( slovima: dvijetisuće i 00/100 KM ).

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM Šeća, Šerif,Bešlaga iz Mokronoge, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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.

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod - 614315
– ostale nevladine udruge, u korist računa br: 3060250000016496 –Franjevački samostan Tomislavgrad sa
naznakom „Za FRAMU“ kod Hypo Alpe Adria banke.

Broj:02-35-128/13
Tomislavgrad 22. svibnja 2013. godine

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

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 MZ Mesihovina u iznos od
500,00 KM za sanaciju javne rasvjete. ( slovima : tristotine
KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad
ekonomski kod –
615117/32- Akcije u mjesnim zajednicama, u korist računa
br: 306005-0001045870 kod Hypo Alpe Adria banke.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.

II

III

Broj: 02-14-240/13
Tomislavgrad, 02. 07. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 Marina(Ivan)Čurčić iz Tomislavgrada, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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:02-35-246/13
Tomislavgrad 22. svibnja 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

Broj: 02-23-182/13
Tomislavgrad, 20. 03. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave (Službene novine F BiH «,br.49/06) članka 62.

***
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

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD
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TOMISLAVGRAD, 2013.

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

I

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM Ivan(Jozo)Bagarić iz Mesihovina, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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.

Odobrava se isplata Udruzi građana oštećena sluha (
UGOS ) Tomislavgrad, u
iznosu od 500,00 KM za
financijsku pomoć. ( slovima: petstotina i 00/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod - 999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br3060052681000864 – UGOS Tomislavgrad kod
Hypo Alpe
Adria banke.
III

Broj:02-35-329/13
Tomislavgrad 22. svibnja 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-14-257/13
Tomislavgrad, 02. 07. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

***
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

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 ŽUPI SV. ILIJE PROROKA
DOLJANI iznosu od 1.000,00 KM , za obilježavanje
značajnih događanja u ŽUPI tijekom 2013. godine.
( slovima: jednatisuće i 00/100 KM ).

ZAKLJUČAK

II

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM Kata(Mijo)Filipović
iz Crvenice,općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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.

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod – 999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br:
338210-2200285693 kod UniCredit banke.

Broj:02-35-313/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-35-348/13
Tomislavgrad, 27. 05. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***

***
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

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

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD

TOMISLAVGRAD, 2013.

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM Šejla(Ibrahim)Seferović iz Tomislavgrad, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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:02-35-354/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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
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ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM Ramiz(Enes)Fejzić iz Tomislavgrada, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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:02-35-430/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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

I
ZAKLJUČAK
Odobrava se isplata SAMOSTANU – DUHOVNI
CENTAR „KARMEL SV. ILIJE“ Zidine bb Tomislavgrad
u iznosu od 3.000,00 KM , za troškove organiziranja
izložbe „Čipkarstvo BiH iz etnografske zbirke „Karmela
sv. Ilije“ Buško jezero za 17. međunarodni festival čipke.
( slovima: tritisuće i 00/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod – 999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br:
338230-2200455627 kod UniCredit banke.

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu
od100,00KM
Jasmin(Muharem)Numić
iz
Tomislavgrada, općina Tomislavgrad, na ime troškova
pomoći plaćanja povjerenstva
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:02-35-487/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine

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

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***

Broj: 02-14-429/13
Tomislavgrad, 21. 05. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

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

***
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
Ćikeša(Mate)Čolina
iz
Borčani,
općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD
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3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj:02-35-533/13
Tomislavgrad 22. svibnja 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

TOMISLAVGRAD, 2013.

***
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 100,00
KM Hasiba(Hasan)Vričić iz Tomislavgrada, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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:02-35-551/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 Bahra(Bešir)Šišić iz Tomislavgrada, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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:02-35-561/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM Arifa(Abdulah)Šišić iz Tomislavgrada, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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:02-35-564/13
Tomislavgrad 22. svibnja 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 Ade(Marko)Čurčić iz Gornji Brišnik, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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:02-35-569/13
Tomislavgrad 22. svibnja 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD

TOMISLAVGRAD, 2013.

ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM Marija(Ivan)Babić iz Vinice, općina Tomislavgrad,
na ime troškova pomoći.
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:02-35-572/13
Tomislavgrad 22. svibnja 2013. godine
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Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod –614315troškovi rada sa mladima, u korist računa br:1540010000001910, partija br: 937251-22-385256 ( Vlado
Mihojević), kod Intesa Sanpaolo Bank.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja , a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-14-596/13
Tomislavgrad, 03. 05. 2013.
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

***
***
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

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

ZAKLJUČAK

I

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM
Vera(Jakov)Vujević
iz
Omolje,
općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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.

Odobrava se isplata Geodetskom društvu HB Mostar,
u
iznosu od 200,00 KM za izdavanje godišnjaka. (
slovima: dvijestotine i 00/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod - 999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br: 3381002200129966 kod UniCredit banke.

Broj:02-35-583/13
Tomislavgrad 22. svibnja 2013. godine

III

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

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

***

Broj: 02-14-597/13
Tomislavgrad, 02. 07. 2013

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

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***

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 ).

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

II

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD
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Odobrava se Miji Tokić Tomislavgrad, u iznosu od
1.500,00 KM za otkup knjige „USPINJANJA“.( slovima:
jednatisućapetstotina i 00/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod - 999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br:
338230-2501451186 poziv na broj: 25-23-01451-1 kod
Hypo Alpe Adria banke.

TOMISLAVGRAD, 2013.

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:02-35-635/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-14-598/13
Tomislavgrad, 02. 07. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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
od100,00KM Franjka(Mate)Ivanda iz Prisoja, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći liječenja
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:02-35-624/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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

***
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
Ante(Luka)Ćavarušić
iz
Prisoje, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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:02-35-650/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 Zdenko(Jozo)Mandušić iz Tomislavgrada, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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 Jozo(Ignac)Krišto iz Eminovo Selo,općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći za liječenje.

Broj:02-35-653/13
Tomislavgrad 22. svibnja 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

SLUŽBENI GLASNIK
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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 HKUD „ Fra Jozo Križić“ R. Polje
, u iznosu od 500,00 KM za sufinanciranje Večeri folklora
R.Polje 22. 06. 2013. godine.( slovima: petstotina i 00/100
KM ).

ZAKLJUČAK

II

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM Ante(Ilija)Pokrajčić iz Mrkodola, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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.

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod - 999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br 3060050000677561 kod Hypo Alpe Adria banke.

Broj:02-35-670/13
Tomislavgrad 22. svibnja 2013. godine

Broj: 02-40-1-674/13
Tomislavgrad, 02. 07. 2013

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

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

***

***

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

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

ZAKLJUČAK
I
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu
od100,00KM Jakov(Tomislav) Marinčić iz Mrkodola,
općina Tomislavgrad,
na ime troškova
pomoći
liječenja
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:02-35-671/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine

Odobrava se isplata
DOMU
ZDRAVLJA
Tomislavgrad u iznosu od 5.948,54 KM , za troškove
nabavke
vozila
za
dijalizu
.(
slovima:
pettisućadevetstotinačeterdesetosam i 54/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod – 999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br: 3382302200137273 kod UniCredit banke.
III

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

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: 02-14-686/13
Tomislavgrad, 03. 05. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD
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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

TOMISLAVGRAD, 2013.

Broj: 02-40-1-694/13
Tomislavgrad, 02. 07. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

ZAKLJUČAK

***

I

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

Odobrava se isplata SAVEZU MAŽORETKINJA
FBiH u iznosu od 500,00 KM na ime članarine za 2013.
godinu za punopravno članstvo mažoretkinja Tomislavgrad
u Savezu..( slovima: petstotina i 00/100 KM ).

ZAKLJUČAK

II

I

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod –614315Financiranje projekata mladih, u korist računa
br:
3381000-2200431248 kod UniCredit banke.

Odobrava se isplata Župi Sv. Mihovila Arkanđela
Tomislavgrad, u iznosu od 6.230,55 KM , za troškove
nabavke
uskrsne
pisanice.(
slovima:
šesttisućadvijestotinetrideset i 55/100 KM ).

III

II

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

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod – 999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br:
338230-2200626056 kod UniCredit banke.

Broj: 02-14-689/13
Tomislavgrad, 24. 04. 2013

III
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

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: 02-14-723/13
Tomislavgrad, 03. 05. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

ZAKLJUČAK

***

I

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

Odobrava se isplata doc.dr. IVI BELJAN
za
izdavanje knjige „Na rubu književnosti“ , u iznosu od
2.000,00 KM za financijsku pomoć .( slovima: dvijetisuće i
00/100 KM ).

ZAKLJUČAK

II

I

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod - 999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br: 3382302502227283 poziv na br: 454 938 810 00 kod UniCredit
banke.

Odobrava se isplata MZ Mandino Selo u iznos od
2.000,00 KM za sanaciju katoločkog groblja u selu (
slovima : dvijetisuće KM ).
II

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

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad
ekonomski kod –
615117/32- Akcije u mjesnim zajednicama, u korist računa
br:
338230-2263116560 kod UniCredit banke.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD

TOMISLAVGRAD, 2013.

III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
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Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod –999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br:1549995000072245 kod Intesa Sanpaolo banka.

Broj: 02-23-754/13
Tomislavgrad, 20. 06. 2013

III
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***

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 Stećak Prisoje , u iznosu
od 2.000,00 KM za sufinanciranje projekta „Dani sv, Ante,
Grabovica 2013“( slovima: dvijetisuće i 00/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod - 999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br:
154460-2004492567 kod Intesa Sanpaolo banke.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-40-1-759/13
Tomislavgrad, 02. 07. 2013

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-40-1-763/13
Tomislavgrad, 05. 06. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 Filip(Ivan)Ivić iz Kongore, općina Tomislavgrad,
na ime troškova pomoći.
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:02-35-784/13
Tomislavgrad 22. svibnja 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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

***
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

ZAKLJUČAK

I

I

Odobrava se isplata u iznosu od 560,00 KM za
plaćanje kotizacije za natjecanje na državnom prvenstvu u
Rami.
( slovima: petstotinašezdeset i 00/100 KM ).

Odobrava se isplata Kulturno-informativnom centru
Tomislavgrad iznos od 1.200,00 KM za organizaciju
Dječjeg festivala u Tomislavgradu..
( slovima: jednatisućadvijestotine i 00/100 KM ).
II

II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod –614317-

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD
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Kulturno-umjetnička društva, u korist računa
3381000-2200431248 kod UniCredit banke.

br:

TOMISLAVGRAD, 2013.

Tomislavgrad iznos od 1.000,00 KM za pokriće troškova .(
slovima: jednatisuće i 00/100 KM ).

III

II

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

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod – 614315Udruge DR u korist računa br:
161020-0066330056 kod Raiffeisen banke.

Broj: 02-40-2-789/13
Tomislavgrad, 15. 04. 2013

III
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

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: 02-14-798/13
Tomislavgrad, 28. 06. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

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 vijećniku OV Josipu Mioč u
iznosu od 1.000,00 KM kao akontacija za narednih 8
mjeseci za rad u OV. Isplata se odnosi na vrijeme od 01. 06.
2013. do 31. 12. 2013. godine ( slovima :
jednatisućapetstotina i 00/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod –613900naknada za rad u OV
br: 306115-3838504331, kod
Hypo Alpe Adria banke.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-14-794/13
Tomislavgrad, 27. 05. 2013

ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM Ruža (Vice) Prljević iz Tomislavgrada, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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:02-35-803/13
Tomislavgrad 11 lipnja 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

***

***
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

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

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 150,00
KM Ilija(Marko) Bagarić iz Bukovica, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.

Odobrava se isplata UDRUZI BRANITELJA
DOMOVINSKOG
RATA
HVO
podružnica

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD

TOMISLAVGRAD, 2013.

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:02-35-817/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
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5. Božana Jurčević.
II.
Zadatak Povjerenstva je pregledati prijave pristigle na
Javni oglas, utvrditi pravodobnost i potpunost prijava,
sačiniti rang-listu kandidata s prijedlogom za imenovanje te
istu dostaviti Općinskom načelniku na dalje postupanje.
III.

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

Za izvršeni zadatak utvrđuje se novčana naknada u
iznosu 30,00 KM po članu Povjerenstva.

***
IV.
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 Nusreta(Enes)Vričić iz Tomislavgrada, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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:02-35-841/13
Tomislavgrad 22. svibnja 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
Na temelju članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH",
12/03, 34/03) i članka 63. Statuta Općine Tomislavgrad
("Službeni glasnik Općine Tomislavgrad", broj 2/99, 2/00 i
6/05), Općinski načelnik d o n o s i :
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva
za izbor kandidata u školski odbor O.Š. "Fra Mijo Čuić"
I.
U Povjerenstvo za izbor kandidata u školski odbor
O.Š. "Fra Mijo Čuić", Bukovica, po raspisanom Javnom
oglasu za izbor i imenovanje članova školskog odbora O.Š.
"Fra Mijo Čuić" Bukovica iz reda utemeljitelja, broj: 02-38842/13 od 22.05.2013. godine, imenuju se:
1. Kristijan Petrović
2. Luka Krstanović
3. Ivica Šarac
4. Nedžad Nuhić

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u "Službenom glasniku Općine
Tomislavgrad".
Broj: 02-38-842/13
Tomislavgrad, 23.07.2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
Na temelju članka 66.UstavaHBŽ (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
I
Voditeljima sekcija, u okviru Kulturno-informativnog
centra u Tomislavgradu, utvrđuje se mjesečna naknada za
rad u slijedećim iznosima:
- voditelju tamburaškog orkestra
300,00 KM,
- voditelju zbora
300,00 KM,
- voditelju puhačkog orkestra
300,00 KM.
II
Obračun naknade za voditelja zbora i voditelja
tamburaškog
orkestra
primjenjivat
će
se
od
01.04.2013.godine, uz redoviti obračun plaća za djelatnike
uposlene u tijelima uprave, ekonomski kod - 614315Ostale nevladine udruge.
III
Obračun naknade za voditelja puhačkog orkestra
primjenjivat će se od 01.05.2013.godine, uz redoviti
obračun plaća za djelatnike uposlene u tijelima uprave.
IV

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD
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Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku općine
Tomislavgrad».
Broj:02-14-849/13
Tomislavgrad, 22.05.2013.godine

TOMISLAVGRAD, 2013.

***
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

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

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

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 600,00
KM na ime naknade
članovima povjerenstva za
organizaciju i provođenje Prvenstva osnovnih škola općine
Tomislavgrad, održanog
25.travnja i 08. svibnja
2013.godine, prema popisu kako slijedi:

ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM Mara(Mijo)Sučić iz Tomislavgrad , općina
Tomislavgrad, na ime troškova liječenja.
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:02-35-853/13
Tomislavgrad 17. lipnja. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***

1 - Mirko Tadić .........................................120,00 KM
2 - Mario Sušilović ..................................120,00 KM
3 - Mara Džalto ........................................120,00 KM
4 - Anđa Petrović ......................................120,00 KM
5 - Josip Gudelj .........................................120,00 KM
II
Sredstva iz točke I, isplatiti će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod 614314-III
, Troškovi školskih natjecanja , u korist tekućih računa gore
navedenih.
III
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj:02-40-2-862/13
Tomislavgrad 27.svibanj 2013.godine

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 Marinko(Pere)Lukač iz Šujice , općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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:02-35-859/12
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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
od100,00KM Jure(Vladimir)Prskalo iz Lipa , općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći liječenja
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:02-35-863/13

SLUŽBENI GLASNIK
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Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

Broj: 02-14-917/13
Tomislavgrad, 21. 05. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

***
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

***
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
ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM Ivan(Pere)Ćurić iz Dobrića , općina Tomislavgrad,
na ime troškova pomoći usljed teške materijalne
situacije
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:02-35-867/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine

I
Odobrava se isplata UDVDR HVO podružnica
Tomislavgrad iznos od 2.000,00 KM za pokriće troškova
2010 i 2011. godine.( slovima: dvijetisuće i 00/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod –999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br:
338230-2200260172 kod UniCredit banke.

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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

III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-41-921/13
Tomislavgrad, 11. 06. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

ZAKLJUČAK
***
I
Odobrava se isplata poduzeću PANONIKA d.o.o.
Đakovo, iznos od 2.500.00 EU, uvećano za PDV ( 425,00
EU ), za troškove razglasa, za potrebe snimanja emisije
LIJEOPOM NAŠOM u Tomislavgradu, 21. i 22. svibnja
2013. godine.
( slovima: dvijetisućedevetstotinadvadesetpet i 00/100 EU
ili pettisućasedamstotinadvadest i 80/100 KM. ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod – 999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br:
IBAN: HR70 2500 0091 1020 0745 8, SWIFT:
HAABHR22.
III
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
ZAKLJUČAK
I
Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 1.872,00
KM na ime naknade JU "Gradska športska dvorana" iz
Tomislavgrada, radi rekreacije u ekonomskim terminima
PU Tomislavgrad u vremenu od rujna 2012.godine do
lipnja 2013.godine.
II
Sredstva iz točke I, isplatiti će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod -999999 –
Tekuća proračunska rezerva u korist računa JU"Gradska
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športska dvorana"-Tomislavgrad broj: 3382302200566207
kod UniCredit bank d.d., poslovnica Tomislavgrad.
III

TOMISLAVGRAD, 2013.

Odobrava se
isplata Ragbi klubu „Tomislav“
Tomislavgrad, u
iznosu od 200,00 KM za uređenje
klupskih prostorija.
( slovima: dvijestotine i 00/100 KM ).

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj:02-40-2-930/13
Tomislavgrad, 06.lipanj 2013.godine

II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod - 999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br:
338230-2200349606 kod UniCredit banke.

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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

III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 06-40-2-935/13
Tomislavgrad, 04. 07. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

ZAKLJUČAK
I

***

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 585,00
KM na ime naknade JU "Gradska športska dvorana" iz
Tomislavgrada, radi korištenja iste za organizaciju i
provođenje
Prvenstva
osnovnih
škola
općine
Tomislavgrad, održanog
25.travnja i 08. svibnja
2013.godine.
II

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

Sredstva iz točke I, isplatiti će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad
ekonomski kod 614314/IV - troškovi školskih natjecanja u korist računa
JU"Gradska
športska
dvorana"-Tomislavgrad
broj:
3382302200566207 kod UniCredit bank d.d., poslovnica
Tomislavgrad.
III
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj:02-40-2-931/13
Tomislavgrad, 06.lipanj 2013.godine

Odobrava se isplata Udruzi građana „Dobri ljudi“
Tomislavgrad, u
iznosu od
5.000,00 KM za
sufinanciranje 5. međunarodnog plivačkog maratona
„Buško jezero2013“( slovima: pettisuća i 00/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod - 999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br:
338230-2263204830 kod UniCredit banke.
III

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

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
ZAKLJUČAK
I

Broj: 02-40-2-937/13
Tomislavgrad, 02. 07. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD

TOMISLAVGRAD, 2013.

općine Tomislavgrad»
donosi:

broj

2/99),Općinski

načelnik,

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 6.040,00
KM KM za troškove kupnje aranžmana, vijenaca i
svijeća za godišnjice u 2012. godini.
2. Sredstva će se isplatiti iz Proračuna općine
Tomislavgrad za 2013.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 02-41-939/13
Tomislavgrad 07.06.2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
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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, S.T.R. «Grabovica» Grabovica
odobravaju se novčana sredstava u iznosu od 684,75
KM šestoosamdesetčetiri i 75/100 KM, za troškove
puta Tomislavgrad- Bleiburg..
2. Sredstva će se isplatiti iz Proračuna općine
Tomislavgrad za 2013.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 glasniku općine
«Tomislavgrad».
Broj : 09-41-941/13
Tomislavgrad 07.06.2013. godine

***
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 dana 10-11.05.2013. na relaciji Tomislavgrad
– Bleiburg Tomislavgrad.
2. Sredstva će se isplatiti iz Proračuna općine
Tomislavgrad za 2013. 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- 940/13
Tomislavgrad, 07.06.2013. godine.
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 300,00 KM
tristo KM za troškove kupnje vijenaca i svijeća za
Bleiburg.
2. Sredstva će se isplatiti iz Proračuna općine
Tomislavgrad za 2013.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 02-41-942/13
Tomislavgrad 07.06.2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD
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TOMISLAVGRAD, 2013.

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

***
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 vijenca za sahranu
pronađenog -poginulog branitelja Mesud Tiro.
2. Sredstva će se isplatiti iz Proračuna općine
Tomislavgrad za 2013.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».

***
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 Milenko(Rade)Stanić iz Tomislavgrada, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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:02-35-959/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

Broj 02-41-943/13
Tomislavgrad 07.06.2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 140,00 KM
stočetrdeset KM za troškove kupnje vijenaca i svijeća
za Dan HVO-a.
2. Sredstva će se isplatiti iz Proračuna općine
Tomislavgrad za 2013.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 02-41-944/13
Tomislavgrad 07.06.2013. godine

***
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 HNK TOMISLAV iz
Tomislavgrada iznos od 20.019,74 KM, za izradu PVC
otvora na objektu Tribine na gradskom stadionu.
(
slovima : dvadesettisućadevetnaest i 74/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad
ekonomski kod –
615311/31- Tribine gradski stadion u korist računa br:
306005-0000091584 kod Hypo Alpe Adria banke.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-40-2-969/13
Tomislavgrad, 25. 06. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD

TOMISLAVGRAD, 2013.

***
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 MZ Roško Polje
iznos od
3.000,00 KM za sanaciju zvonika na crkvi u Roškom
Polju,( slovima : tritisuće KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad
ekonomski kod –
615117/32- Akcije u mjesnim zajednicama, u korist računa
br: 338230-2263132565 kod UniCredit banke.

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM Jela(Jozo)Knezović
iz Podgaj , općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći
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:02-35-996/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

III
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: 02-14-982/13
Tomislavgrad, 10. 06. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

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 MZ VINICA iznos od 5.000,00
KM za Projekat uređenja Ivandina groblja u selu Zaljut (
slovima : pettisuće KM ).

ZAKLJUČAK

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad
ekonomski kod –
615117/32- Akcije u mjesnim zajednicama, u korist računa
br:
338230-226312730 kod UniCredit banke.

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM Marinko(Vinko)Ćurić iz Prisoja , općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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:02-35-994/13
Tomislavgrad 17. lipnja. 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

II

III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-14-999/13
Tomislavgrad, 14. 06. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***

***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave (Službene novine F BiH «,br.49/06) članka 62.

SLUŽBENI GLASNIK
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Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad» br.2/99), općinski načelnik donosi
ZAKLJUČAK
I
Odobrava se
isplata Centru za Hagioterapije
Tomislavgrad iznos od 500,00 KM za financijsku pomoć .(
slovima: petstotina i 00/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod - 614315ostale nevladine udruge, u korist računa br:
154460-2004660668 kod Intesa Sanpaolo banke.
III
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 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 Marijana(Marko) Jurič iz Kuk , općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći za liječenje
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:02-35-1033/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine

Broj: 02-14-1006/13
Tomislavgrad, 28. 06. 2013

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***

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

***
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

ZAKLJUČAK

I

I

Odobrava se isplata Udruzi Bošnjačkih porodica žrtava
rata Mokronoge 92-95 Tomislavgrad u iznos od 1.500,00
KM za obilježavanje 20-te godišnjice stradanja.
( slovima: jednatisućapetstotina i 00/100 KM ).

Odobrava se isplata MZ Vinica Tomislavgrad iznos
od 1.500,00 KM za
uređenje lokalnog puta PasičKazaginac u dužini od 4 km.
( slovima: jednatisuća i 00/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod - 615117Akcije u mjesnim zajednicama, u korist računa br:
338230-2263127230 kod Uni Credit banke.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-23-1029/13
Tomislavgrad, 28. 06. 2013

II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod - 999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br:
3382302263313664 kod UniCredit banke.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-41-1034/13
Tomislavgrad, 28. 06. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

***

SLUŽBENI GLASNIK
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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 OO“Strljanica 2013“ Kupres
iznos od 3.000,00 KM za organizaciju kulturno- športske i
turističke manifestacije na Kupresu. ( slovima: tritisuće i
00/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod - 999999
– tekuća proračunska rezerva u korist računa br:
154999-5000271289 kod Intesa Sanpaolo
banke, sa
naznakom za Dan kosidbe „Strljanica 2013“.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 Športskom društvu „Buško
Blato“- Kazaginac u
iznosu od 2.500,00 KM za
financiranje regate „Kazaginac 2013“.(slovima:dvijestotine
i 00/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod - 999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br:
154999-5000073312 kod Intesa Sanpaolo banke.

Broj: 02—40-1-1039/13
Tomislavgrad, 02. 07. 2013

III
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***

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 iznosu od 6.000,00 KM za
financijsku pomoć , za izdavanje knjige
Memoari
buškoblatskog kraja ( slovima: šesttisuća i 00/100 KM ).

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-40-2-1048/13
Tomislavgrad, 02. 07. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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

II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod - 999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br:
___________________________
kod
Raiffeisen
banke.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-40-1-1040/13
Tomislavgrad, 18. 07. 2013

Odobrava se isplata Društvu hrvatskih književnika
HB Mostar , u
iznosu od 500,00 KM za financijsku
pomoć
( slovima: petstotina i 00/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod - 614315Ostale nevladine udruge, u korist računa br:
338100-2200138890 kod UniCredit banke.
III

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

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.

Broj: 02-40-1-1054/13
Tomislavgrad, 16. 07. 2013

Broj:02-35-1069/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

***

***

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

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

ZAKLJUČAK

I

I

Odobrava se isplata Aero klubu Tomislavgrad iznos
od 500,00 KM za financijsku pomoć. ( slovima : petstotina
KM ).

Odobrava se isplata ŠPORTSKOM DRUŠTBVU
ŠUJICA-ŠPORT -Šujički polumaraton
iznos od
1.500,00 KM za organiziranje polumaratona 2013. godine.
,( slovima : jednatisćapetstotina KM ).

II
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod –614313ostala sredstva za financiranje športa, u korist računa br:
154999-5000144025 kod Intesa Sanpaolo banke.

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod –614313ostala sredstva za financiranje športa, u korist računa br:
338230-2263294943 kod UniCredit banke.

III
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-40-2-1057/13
Tomislavgrad, 16. 07. 2013.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-40-2-1097/13
Tomislavgrad, 16. 07. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

***
***
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

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
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu
od100,00KM Nedina(Zaim) Vričić iz Tomislavgrad,
općina Tomislavgrad,
na ime troškova
pomoći
liječenja
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM Matiji (Frano) Ivić iz Mandina Sela, općina
Tomislavgrad, na ime troškova Liječenja unuke.
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne
pomoći - te se mogu podići na općinskoj blagajni.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD
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3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u Službenom Glasniku općine
Tomislavgrad.

Broj:02-35-1098/13
Tomislavgrad,02. Srpnja 2013. godine

Broj:02-35-1119/12
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

***

***

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

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 đakonu Marin Marić Kupres u
iznos od 500,00 KM za organizaciju Mlade mise na
Kupresu 20. 07. 2013. godine.
( slovima: petstotina i 00/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod - 999999
– tekuća proračunska rezerva u korist računa br:
154001-0000001910 poziv na broj: 709423-22-392842 za
Marina Marić sa naznakom za Mladu misu, kod Intesa
Sanpaolo banke.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-14-1105/13
Tomislavgrad, 02. 07. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 150,00
KM
Mladen(Ilija)Duvnjak
iz
Šujica,
općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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:02-35-1133/12
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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
100,00KM Iva(Jozo)Pranjić iz Tomislavgrad, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći liječenja
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 150,00
KM Milenko(Ivan)Bilić iz Tomislavgrad, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na
općinskoj blagajni.

Broj:02-35-1151/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
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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
ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM Ivan(Jure)Krišto iz Stipanići, općina Tomislavgrad,
na ime troškova pomoći uslijed teške materijalne
situacije.
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:02-35-1168/12
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine

I
Odobrava se isplata
ŠKOLSKIM SESTRAMA
FRANJEVKAMA KRISTA KRALJA – PROVINCIJA
SV. OBITELJI U HERCEGOVINI, u iznosu od
30.000,00 KM , za sufinanciranje izgradnje objekta za
prihvat socijalno ugroženih osoba.
( slovima: tridesettisuća i 00/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod – 821619
– uređenje građevinskog zemljišta u Bukovici, u korist
računa br:
338120-2201146225
kod UniCredit
banke.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-23-1184/13
Tomislavgrad, 23. 07. 2013

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

***
***
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

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

ZAKLJUČAK

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM Đula(Ramo)Šišić iz Tomislavgrad, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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.

I

Broj:02-35-1183/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine

Odobrava se isplata na ime IVO LUČIĆ, za nabavku
30 knjiga pod nazivom „Uzroci rata u BiH od 1980 do
1992 godine“ u iznosu od 600,00 KM .
( slovima: šeststotrina i 00/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod – 999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br:
338160-2100096746 kod UniCredit banke.

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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

III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-40-1-1207/13
Tomislavgrad, 03. 07. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD

TOMISLAVGRAD, 2013.

***
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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Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a objavit
će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad..
Broj: 02-14-1238/13
Tomislavgrad, 19. 07. 2013.
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

ZAKLJUČAK
***
I
Odobrava se isplata NK „ŠUJICA“ za memorijalni
malonogometni turnir „Miron i Ivica Barišić“ Šujica
2013. godine u iznosu od 500,00 KM
( slovima: petstotina KM).

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

II

ZAKLJUČAK

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih sredstava
općine Tomislavgrad ekonomski kod –614314/V – ostali
troškovi za financiranje športa.
Sredstva će se isplatiti u korist računa br: 3382302200228259 kod Uni Credit banke.

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

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM Safet(Salo)Seferović iz Oplećani, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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: 02-40-2-1224/13
Tomislavgrad, 15. 07. 2013.

Broj:02-35-1245/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine

III

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

***

***

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

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

ZAKLJUČAK

I
Odobrava se isplata u korist poduzeća BITEKS d.o.o.
Široki Brijeg u iznosu od
2.041,65 KM za nabavku radnih odijela za hitnu službu.
( slovima: dvijetisućečeterdesetjedna i 65/100 KM ).

I
Odobrava se isplata u iznosu od 20.000,00 KM za
financijsku pomoć , za plaćanje obveza iz ranijih godina.(
slovima: dvadesettisuća i 00/100 KM ).

II

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih sredstava
općine Tomislavgrad
ekonomski kod –614313- sufinanciranje službe hitne
pomoći.
Sredstva će se isplatiti u korist računa 338220-2200456796
kod UniCredit banke,

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod - 999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br:
___________________________
kod
Raiffeisen
banke.
III

III

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

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD
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Broj: 02-14-1254/13
Tomislavgrad, 18. 07. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 po popisu br: 04-14-4-40/13 od
23. 07. 2013. godine u neto iznos od 1.200,00 KM za
naknadu za rad , volonterima koji volontiraju u općinskim
službama.( slovima: jednatisućadvijestotine i 00/100 KM.)
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod –613900naknade za komisije.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.

Broj: 02-14-1264/13
Tomislavgrad, 24. 07. 2013.
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

TOMISLAVGRAD, 2013.

 Anđa Bagarić - dipl. oec. , predsjednik,
 Kaja Perković - dipl. oec., član,
 Nedžad Nuhić - dipl. oec., član.
Članak 3.
Zadaća Povjerenstva je
izvršiti kontrolu zakonitosti
financijskog poslovanja i provođenja postupka javnih
nabava kod javnih poduzeća i ustanova čiji je osnivač
Općina Tomislavgrad, o navedenom sačini izvješće i
dostaviti ga Općinskom načelniku.
Članak 4.
Povjerenstvo može u svom radu upozoriti na uočene
nepravilnosti i neusklađenost rada javnih poduzeća i
ustanova sa zakonskim i drugim propisima i predlagati
mjere za njihovo otklanjanje i unaprjeđenje poslovanja.
Članak 5.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u "Službenom glasniku Općine Tomislavgrad".
Broj: 02-14-1268/13
Tomislavgrad, 24.07.2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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

Na temelju članka 62. Statuta Općine Tomislavgrad
("Službeni glasnik Općine Tomislavgrad" 2/99,2/00 i 6/05),
članka 58. Zakona o ustanovama HBŽ ("Narodne novine
HBŽ", 10/98) i članka 63. Zakona o proračunima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", 19/06) , Općinski načelnik donosi:

1. Uz suglasnost Povjerenstva za branitelje općinskog
vijeća Tomislavgrad i Udruga proisteklih iz
Domovinskog rata, Violeti d.o.o.
Tomislavgrad
odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 913,40 KM
devestotrinaest i 40/100 KM za troškove obilježavanja
dvadesetprve obljetnice osnivanja Brigade «Kralj
Tomislav».
2. Sredstva će se isplatiti iz Proračuna općine
Tomislavgrad za 2013.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».

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za kontrolu financijskog
poslovanja i provođenja postupaka javnih nabava u
poduzećima i ustanovama čiji je osnivač Općina
Tomislavgrad
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za kontrolu financijskog
poslovanja i provođenje postupaka javne nabave u
poduzećima i ustanovama čiji je osnivač Općina
Tomislavgrad.
Članak 2.
Za članove Povjerenstva imenuju se:

Broj 09-41-1277/13
Tomislavgrad 29.07.2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD

TOMISLAVGRAD, 2013.
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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, Cvjećarni «Mija» Tomislavgrad
odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 110,00 KM
stodeset KM za troškove kupnje vijenca, svijeće za
Dan Brigade «Kralj Tomislav».
2. Sredstva će se isplatiti iz Proračuna općine
Tomislavgrad za 2013.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 09-41-1278/13
Tomislavgrad 29.07.2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 610,00 KM
šestodeset KM za troškove kupnje vijenca, svijeća i
objave sjećanja u Večernjem listu
na poginule
pripadnike Brigade «Kralj Tomislav».
2. Sredstva će se isplatiti iz Proračuna općine
Tomislavgrad za 2013.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 09-41-1279/13
Tomislavgrad 26.07.2013. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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, TG-ZRNO d.o.o. Tomislavgrad
odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 438,17 KM
četristotridesetosam i 17/100 KM za troškove
obilježavanja dvadesetprve obljetnice osnivanja Brigade
«Kralj Tomislav».
2. Sredstva će se isplatiti iz Proračuna općine
Tomislavgrad za 2013.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 09-41-1281/13
Tomislavgrad 29.07.2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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, Udruzi dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata HVO HB HBŽ
odobravaju se
novčana sredstva
u iznosu od 1916,00 KM
tisućudevestošesnaest
za troškove obilježavanja
dvadesetprve obljetnice osnivanja Brigade «Kralj
Tomislav».
2. Sredstva će se isplatiti iz Proračuna općine
Tomislavgrad za 2013.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.
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4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasnik općine
Tomislavgrad».

TOMISLAVGRAD, 2013.

Broj:02-35-1304/13
Tomislavgrad 06. kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

Broj 09-41-1282/13
Tomislavgrad 29.07.2013. godine

***
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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,
INROPROMET
d.o.o.
Tomislavgrad
odobravaju se novčana sredstva u
iznosu od 2.368,85 KM dvijetisućetristošezdesetosam i
85/100 KM za troškove obilježavanja dvadesetprve
obljetnice osnivanja Brigade «Kralj Tomislav».
2. Sredstva će se isplatiti iz Proračuna općine
Tomislavgrad za 2013.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 09-41-1284/13
Tomislavgrad 29.07.2013. godine

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 300,00
KM Niko(Ilija)Dilber iz Eminovo Selo, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći
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:02-35-1312/13
Tomislavgrad 06. kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 500,00
KM Ilija(Mijo)Mašić iz Sarajlija, općina Tomislavgrad,
na ime troškova pomoći za liječenje člana obitelji
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.

I
Odobrava se poduzeću VIOLETA
d.o.o.
Tomislavgrad u iznosu od 570,80 KM za kupovinu
medalja i pehare za turnir gradskih ulica.
( slovima: petstotinasedamdeset i 80/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad
ekonomski kod
613900/10- ostale usluge i troškovi reprezentacije, u
korist računa br: 338140-2200574109 kod UniCredit
banke.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-14-1322/13
Tomislavgrad, 05. 08. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
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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
ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM Ivan(Jozo)Bagarić iz Mesihovina, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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.

I
Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 300,00
KM za plaćanje kotizacije
NK
Jezerani
radi
nastupa
na
završnici
MALONOGOMETNE LIGE MJESNIH ZAJEDNICA
HERCEGOVINE u Livnu od 20.-25.kolovoza 2013.
godine( slovima: tristotine i 00/100 KM ).
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
Udruga
građana
"Dola"-Livno,
br:1544602004262580 kod Intesa Sanpaolo banke -Livno
III

Broj:02-35-1358/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-14-1383/13
Tomislavgrad, 20. 08. 2013

***
Na temelju članka 62. Statuta Općine Tomislavgrad
("Službeni glasnik Općine Tomislavgrad" 2/99, 2/00 i
6/05), Općinski načelnik d o n o s i :
RJEŠENJE
o imenovanju članova u Povjerenstvo za izgradnju
Spomen križa poginulim braniteljima
I
U Povjerenstvo za za izgradnju Spomen križa poginulim
braniteljima, ispred Općine Tomislavgrad imenuju se :
- Zdravko Krišto, dipl. ing. građ.
- Ljuba Pokrajčić, dipl. iur.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Općine Tomislavgrad.
Broj: 02-41-1365/13
Tomislavgrad, 04.11.2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 300,00
KM Ilija(Mijo)Mašić iz Sarajlija, općina Tomislavgrad,
na ime troškova pomoći uslijed teške situacije
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:02-35-1415/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

***
***
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

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
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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
Stojka(Marko)Soldo iz
Vedašić,
općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći
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:02-35-1420/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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

TOMISLAVGRAD, 2013.

ZAKLJUČAK
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM
Mara(Jure)Miškić
iz
Vedašić,
općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći za liječenje
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:02-35-1431/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 u iznos od 1.760,25 KM, za plaćanje
izložbenog prostora na Sajmu u Rijeci za 2013. godinu.
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih sredstava
općine Tomislavgrad
ekonomski kod – 614000/20 – poticaji u gospodarstvu.
Sredstva će se izvršiti u korist računa br: IBAN:
MK07380-1-769304-052-25,
SWIFT: PRBUMK22XXX.
III
Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Služba za
financije i proračun.
IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a objavit
će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad..
Broj: 02-14-1424/13
Tomislavgrad, 19. 08. 2013.
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM Halil(Jusuf)Dilaver iz Mandino Selo, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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:02-35-1441/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 300,00
KM Boško(Ilija) Vukadin iz Mandino Selo, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći
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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:02-35-1480/13
Tomislavgrad 10. rujna 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 300,00
KM Ivan(Mate)Ivančić iz Grabovice, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći za liječenje.
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:02-35-1485/13
Tomislavgrad 28. listopada 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

Broj 2 – Stranica 66

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 Miro(Frano)Višić iz Tomislavgrad, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –tekuća rezerva- 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:02-35-1521/13
Tomislavgrad 17.listopada 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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

***
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 Silvani (Ivana) Bošnjak
iz Letke, općina
Tomislavgrad, zbog teške materijalne situacije.
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:02-35-1511/13
Tomislavgrad14. listopada 2013. godine

Odobrava se
isplata
Udruzi umirovljenika
Tomislavgrad, u iznosu od 200,00 KM za financijsku
pomoć.( slovima: dvijestotine i 00/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod - 999999tekuća proračunska rezerva, u korist računa br:
154999-5000073312 kod Intesa Sanpaolo banke.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-14-1564/13
Tomislavgrad, 02. 07. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
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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 Ruška(Dane)Matić iz Liskovača, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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:02-35-1574/13
Tomislavgrad 23. prosinca 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 Izeta,Mahmut,Isak iz Tomislavgrada, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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:02-35-1640/12
Tomislavgrad 23. prosinca 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

TOMISLAVGRAD, 2013.

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM Dragica(Filip)Perić iz Roškog Polja, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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:02-35-1658/13
Tomislavgrad 23. prosinca 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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
Josipa(Josip)Šteko
iz
Vedašić,
općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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:02-35-1683/13
Tomislavgrad 11.listopada 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 Ante(Ivan) Sipić iz Tomislavgrad, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći
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.

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD

TOMISLAVGRAD, 2013.

Broj:02-35-1704/13
Tomislavgrad 17.listopada 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
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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

***
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 Elvira(Mahmut)Bukvić iz Omerovići , općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći
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:02-35-1706/12
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM Antun(Ivan)Ergović iz Tomislavgrada, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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:02-35-1763/13
Tomislavgrad 23. prosinca 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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

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

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 600,00
KM na ime materijalnih troškova Boksačkog kluba"Kralj
Tomislav 07" iz Tomislavgrada,
radi nastupa na
boksačkom memorijalnom turniru u Žepču 16.11.2013.
godine, pod nazivom"Lozančić-Jozić 2013".

ZAKLJUČAK
II
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM Mara(Ivan)Ćurić iz Prisoja, općina Tomislavgrad,
na ime troškova pomoći za liječenje.
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:02-35-1735/13
Tomislavgrad 28. listopada 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***

Sredstva iz točke I, isplatiti će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad, ekonomski kod –614314/V
- ostali troškovi za financiranje športa, u korist računa BK
"Kralj Tomislav 07" br:154 460 20048 38857 kod Intesa
San Paolo banke u Tomislavgradu.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objaviti će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-40-2-1798/13
Tomislavgrad, 08.11.2013.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***

SLUŽBENI GLASNIK
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Na temelju članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad
("Službeni glasnik Općine Tomislavgrad", 2/99, 2/00 i
6/05) i članka 2. Odluke o prodaji službenih motornih
vozila Općine Tomislavgrad, broj: 01-02-1609/13 od 23.
rujna 2013. godine, Općinski načelnik d o n o s i :
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva
za prodaju vozila
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za prodaju vozila u vlasništvu
Općine Tomislavgrad, kojeg čine:

TOMISLAVGRAD, 2013.

Broj:02-35-1810/13
Tomislavgrad 23. prosinca 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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

 Kristijan Petrović, predsjednik
 Mate Brigić, član
 Ilija Kovčo, član.
Članak 2.
Povjerenstvo iz članka 1. provest će postupak licitacije
vozila u vlasništvu Općine Tomislavgrad koja su
predmetom prodaje, sačiniti zapisnik o provedenoj licitaciji
i po provedenoj licitaciji pripremiti ugovore o kupoprodaji
vozila.
Članak 3.
Naknada za sudjelovanje u radu Povjerenstva odredit će
se posebnim zaključkom.

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM Iva(Lovre)Orlović iz Tomislavgrada, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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:02-35-1827/13
Tomislavgrad 23. prosinca 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

Članak 4.
***
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u «Službenom glasniku Općine Tomislavgrad».
Broj: 02-27-1801/13
Tomislavgrad, 12.studeni 2013.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 Ivan(Marko)Ćavar iz Tomislavgrad, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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.

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 Jela(Jozo)Čuić iz Brišnik, općina Tomislavgrad, na
ime troškova pomoći uslijed teške materijalne situacije.
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:02-35-1841/12
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE TOMISLAVGRAD

TOMISLAVGRAD, 2013.

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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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
Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 500,00
KM na ime materijalnih troškova TKDK"Šujica", radi
organizacije i provođenja tae kwon-do turnira pod
nazivom "V KUP ŠUJICE 2013", koji će se održati
07.prosinca 2013.godine .
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
TKDK"Šujica“ br:3060050000812779 otvorenog kod
Hypo-Alpe-Adria -Bank d.d.
III

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM Ilija(Mijo)Mašić iz Sarajlija, općina Tomislavgrad,
na ime troškova pomoći.
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:02-35-1905/13
Tomislavgrad 23. prosinca 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objaviti će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-40-2-1886/13
Tomislavgrad, 21. 11. 2013.godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 50,00
KM Sabaheta(Edhem)Jarić iz Tomislavgrad, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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:02-35-1895/13
Tomislavgrad 23. prosinca 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene

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 Ana(Pero)Mioč iz Šujica, općina Tomislavgrad, na
ime troškova pomoći.
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:02-35-1919/13
Tomislavgrad 23. prosinca 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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
Ivanka(Mate)Klišanin
iz
Šujica,
općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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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.

br:306005-0000091584 otvorenog kod Hypo Alpe Adria
banke– Tomislavgrad.
III

Broj:02-35-1920/13
Tomislavgrad 23. prosinca 2013. godine

Broj: 02-40-2-2001/13
Tomislavgrad, 11.12.2013.godine

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

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

***

***

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

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

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 500,00
KM Udruzi altruista "Dobro" iz Sarajeva kao
pomoć za rad.
2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa
stavke –tekuća pričuva i prebaciti će se na račun udruge
otvoren kod: Raiffeisen Bank BiH d.d. , Broj računa:
1610000055480034, sa naznakom "Paketići za sve".
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 100,00
KM Jakov(Tomislav)Marinčić iz Mrkodol, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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:02-14-1942/13
Tomislavgrad 04. prosinca 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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:02-35-2003/13
Tomislavgrad 23. prosinca 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 u iznosu od 2 000,00 KM na ime
materijalnih troškova HNK"Tomislav", za organizaciju i
provođenje OPĆINSKE NOGOMETNE LIGE 2013.
godine.
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 HNK„TOMISLAV“

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM Dragica(Vinko)Šarić iz Stepena, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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:02-35-2039/13
Tomislavgrad 23. prosinca 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
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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

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
1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 150,00
KM Ajka(Meho)Nuhić iz Tomislavgrada, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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:02-35-2040/13
Tomislavgrad 23. prosinca 2013. godine

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00
KM
Vera(Jakov)Vujević
iz
Omolje,
općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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:02-35-2049/13
Tomislavgrad 23. prosinca 2013. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

***

***

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

Na temelju članka 66. Ustava HBŽ (»Narodne novine
HBŽ«, broj 3/96), članka 12. Zakona o lokalnoj samoupravi
(»Narodne novine HBŽ«, broj 4/98), članka 62 Statuta
Općine Tomislavgrad (»Službeni glasnik Općine
Tomislavgrad«, broj 2/99) i članka 7. Zakona o javnim
nabavama Bosne i Hercegovine( »Službeni glasnik BiH«,
broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09,60/10 i
87/13), Načelnik Općine Tomislavgrad d o n o s i :

ZAKLJUČAK
I
Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 250,00
KM na ime materijalnih troškova ŠK"Tomislav", radi
organizacije i provođenja BOŽIĆNOG šahovskog turnira,
koji će se održati 28.prosinca 2013.godine .

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javne nabave

II

U Povjerenstvo za javne nabave za tender »Izgradnja
kanalizacijskih kolektora u Tomislavgradu, I faza izvođenja
i izgradnja kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda u ulici
Kulina bana«, imenuju se:

Sredstva iz točke I, isplatiti će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad, ekonomski kod –614314/V
- ostali troškovi za financiranje športa, u korist računa
ŠK“Tomislav" br: 3382302200644874, otvorenog kod
UniCredit Zagrebačka banka d.d.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objaviti će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-14-2046/13
Tomislavgrad, 17. 12. 2013.

I

1. Kristijan Petrović, Općina Tomislavgrad, predsjednik,
2. Ivan Radoš, Općina Tomislavgrad, član
3. Nedžad Nuhić, Općina Tomislavgrad, član
4. Žarko Karačić, FMPVŠ, član
5. Ana Bašić, FMPVŠ, član
6. Vinko Galir, Općina Tomislavgrad, član-ekspert bez
prava glasa
7. Zdravko Krišto, Općina Tomislavgrad, član-ekspert bez
prava glasa.
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Božana Jurčević.

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***

II
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Zadaće Povjerenstva iz točke I definirane su Zakonom o
javnim nabavama BiH i podzakonskim aktima.
III
Za sudjelovanje u radu Povjerenstva, članovima ne
pripada pravo na naknadu.
IV
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom glasniku Općine
Tomislavgrad».
Broj: 02-23-2051/13
Tomislavgrad, 18.12.2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

TOMISLAVGRAD, 2013.

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:02-35-2096/12
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 200,00
KM Ružica(Jure) Prljević iz Brišnika, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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 100,00
KM
Jozo(Marijan)Delać
izStipanića,
općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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:02-35-2082/13
Tomislavgrad 23. prosinca 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

Broj:02-35-2146/12
Tomislavgrad 22. svibnja 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 100,00
KM
Matija(Petar)Ćurčić
iz
Brišnik,
općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM Ana(Tome)Blatančić iz Šujice , općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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:02-35-2219/13
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
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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 100,00
KM Gordana(Mirko)Ćosić iz Tomislavgrada , općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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 Jure(Mijo)Baković iz Tomislavgrad, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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:02-35-2266/12
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

Broj:02-35-2324/12
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 100,00
KM Sabateta(Edhem)Jarić iz Tomislavgrad, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći zbog teške
materijalne situacije
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 100,00
KM Dragan(Ante)Ivančić iz Dobrići, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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:02-35-2310/12
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

Broj:02-35-2333/12
Tomislavgrad 31. svibnja 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 200,00
KM Niko(Ivan)Radoš iz Letke, općina Tomislavgrad,
na ime troškova pomoći uslijed teške materijalne
situacije.
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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.

Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine

Broj:02-35-2357/12
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine

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

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***

***

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 100,00
KM Admir(Salko)Šehić iz Tomislavgrad, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći.
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 Marina(Ivan)Čurčić iz Tomislavgrad, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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:02-35-2371/12
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin

Broj:02-35-2386/12
Tomislavgrad 22. svibnja 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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 300,00
KM Dragan Tomić iz Tomislavgrada, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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:02-35-2383/12

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00
KM Ajka(Meho)Nuhić iz Tomislavgrad, općina
Tomislavgrad, na ime troškova pomoći uslijed teške
materijalne situacije.
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:02-35-2392/12
Tomislavgrad 29.kolovoza 2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave (Službene novine F BiH «,br.49/06) članka 62.
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Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad» br.2/99), općinski načelnik donosi
ZAKLJUČAK
I
Odobrava se isplata MZ Mandino Selo podružnica
Srđani iznos od 650,00 KM za sanaciju lokava iznad
Srđana,( slovima : šeststotinapedeset i 00/100 KM ).
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad
ekonomski kod –
615117/32- Akcije u mjesnim zajednicama, u korist računa
br:
338230-2263116560 kod UniCredit banke.

III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-14-2395/13
Tomislavgrad, 27. 06. 2013
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Ivan Vukadin
***
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