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Na temelju članka 16. stavak 1. točka 1. i stavak 2. istog
članka i članka 165. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
(“Službene novine Federacije BiH”,broj:65/09) i članka
61 Statuta općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik općine
Tomislavgrad”, broj:2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće
Tomislavgrad 23. srpnja 2019 godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
o organiziranju i funkcioniranju
zaštite od požara i vatrogastva
I - OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom, uređuje se organizacija i
funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva na području
općine Tomislavgrad, utvrđuje nadležnost općinskog
vijeća, općinskog načelnika, općinskih službi za upravu
i općinske službe za civilnu zaštitu, obveze drugih
institucija, pravnih i ﬁzičkih osoba i građana, u planiranju,
organiziranju i provođenju zaštite od požara, organiziranju
vatrogasne djelatnosti, kao i ﬁnanciranje zaštite od požara
i vatrogastva u općini Tomislavgrad.
Članak 2.
Općina Tomislavgrad kao jedinica lokalne samouprave,
osnovni je nositelj organiziranja i provođenja zaštite od
požara i vatrogastva na području općine.
Zaštita od požara i vatrogastva iz stava 1. ovog člana,
organiziraju se i provode na način utvrđen Zakonom
o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine
Federacije BiH”, broj:65/09, u daljnjem tekstu: Zakon),
propisima županije iz ove oblasti i ovom Odlukom, u
okviru jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja ljudi
i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
(Službene novine Federacije BiH”, br. 39/03, 22/06,
43/10, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti i spašavanju).

općine, sukladno Metodologiji za izradu procjene
ugroženosti od požara (“Službene novine Federacije
BiH”, broj 8/11).
2. Utvrđuje Program razvitka zaštite od požara i
vatrogastva općine, u okviru Programa razvitka zaštite
i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i
drugih nesreća općine.
3. Donosi Plan zaštite od požara općine, sukladno
Uredbi o sadržaju i načinu izrade i sadržaju planova
zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, planova
zaštite od požara(“Službene novine Federacije BiH”, broj
8/11) i osigurava realizaciju tog plana;
4. Razmatra stanje zaštite od požara i vatrogastva
na području općine i utvrđuje odgovarajuće mjere za
dogradnju i eﬁkasno funkcioniranje vatrogastva;
5. Donosi Odluku o osnivanju Profesionalne vatrogasne
postrojbe općine (u daljem tekstu PVP);
6. Donosi Odluku o organizaciji i radu dimnjačarske
djelatnosti, rokove čišćenja dimnjaka, uvjete za vršenje
dimnjačarske službe, te druga pitanja od značaja za
obavljanje dimnjačarske djelatnosti, te obavljanje nadzora
nad radom dimnjačarske službe;
7. Planira i osigurava ﬁnancijska sredstva u proračunu
općine, za ﬁnanciranje potreba zaštite od požara i
vatrogastva iz nadležnosti općine
Članak 5.
Općinski načelnik u oblasti zaštite od požara i
vatrogastva, na prijedlog Službe za civilnu zaštitu:
1. Predlaže Općinskom vijeću donošenje Plana zaštite
od požara iz članka 4. stav 1. točka 3.
ove Odluke;

Članak 3.
Vatrogastvo je obvezna javna služba čija je temeljna
djelatnost zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara
od požara, s trajno i neometani djelovanje ove službe,
osigurava općina Tomislavgrad, na način predviđen
zakonom.
Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna
djelatnost, koja je u funkciji zaštite osnovnih ljudskih
prava na život i materijalna dobra, zbog čega predstavlja
poseban javni interes za općinu.
II - NADLEŽNOSTI TIJELA VLASTI OPĆINE
TOMISLAVGRAD
Članak 4.
Općinsko vijeće, u oblasti zaštite od požara i
vatrogastva:
1. Utvrđuje Procjenu ugroženosti od požara za područje

2. Predlaže Općinskom vijeću donošenje Odluke o
osnivanju PVP iz člana 4.stav 1.točka 5 ove Odluke;
3. Utvrđuje osobnu i materijalnu formaciju PVP iz
točke 2 ovog članka;
4. Dragovoljno vatrogasno društvo ili dragovoljnu
vatrogasnu postrojbu u tom društvu, proglašava službom
za zaštitu od požara općine, na način predviđen pod
zakonskim propisom, donesenim na temelju Zakona o
zaštiti i spašavanju, a koji se odnosi na formiranje službi
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća;
5. Utvrđuje uvjete, prioritete i način korištenja
ﬁnancijskih sredstava prikupljenih na posebnom
jedinstvenom transakcijskom računu iz članka 22. ove
Odluke, za nabavku vatrogasne opreme, tehničkih i
drugih sredstava, stručno obučavanje i osposobljavanje
vatrogasaca, održavanje opreme i vatrogasnih sredstava,
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te investicijsku izgradnju i opremanje objekata za potrebe
vatrogasne postrojbe;
6. Donosi Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i
drugih službi u općini, uz suglasnost Općinskog vijeća,
za potrebe realizacije aktivnosti iz članka 18.ove Odluke.
Članak 6.
Općinske službe za upravu, u oblasti zaštite od požara
i vatrogastva, u okviru svog djelokruga rada, organiziraju
i provode zaštitu od požara, radi zaštite ljudstva i
materijalnih dobara koja koriste u svom radu.
Pored poslova iz stava 1. ovog članka, obavljaju i
slijedeće poslove zaštite od požara:
1. Sudjeluju u izradi Procjene ugroženosti od požara
i Programa razvitka zaštite od požara i vatrogastva iz
članka 4. stavak 1. točka 1 i 2. ove Odluke, iz oblasti za
koju su osnovani;
2. U okviru svoje redovne djelatnosti realiziraju
zadatke u oblasti zaštite od požara koji su utvrđeni u
dokumentima iz točke 1. ovog članka, koji se odnose na
oblast za koju su osnovani ;
3. Vrše i druge poslove zaštite od požara i vatrogastva,
sukladno Zakonu i drugim propisima, kojima je uređena
ova oblast.

4. Nositelj je aktivnosti za izradu Plana zaštite od
požara iz članka 4. stav 1. točka 3. ove Odluke i osigurava
njegovu realizaciju, uz sudjelovanje službi za upravu
općine i drugih institucija i tijela;
5. Predlaže osobnu i materijalnu formaciju PVP općine;
6. Planira i osigurava provođenje obuke i stručno
osposobljavanje i usavršavanje pripadnika PVP općine i
drugih osoba koja se bave poslovima vatrogastva;
7. Pruža stručnu i drugu pomoć dragovoljnim
vatrogasnim društvima, radi uspješnog obavljanja poslova
zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od
značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti provodi
kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana
dragovoljna vatrogasna postrojba radi osposobljavanja
te postrojbe za eﬁkasno sudjelovanje u gašenju požara na
području općine.
8. Ostvaruje suradnju sa pravnim osobama u kojima
su osnovane vatrogasne postrojbe radi osposobljavanja
tih postrojbi za eﬁkasno gašenje požara i mogućeg
sudjelovanja tih postrojbi na gašenju požara van objekata
i prostora pravnih osoba na području općine;
9. Ostvaruje suradnju sa službama za civilnu zaštitu
susjednih općina u pitanjima od zajedničkog interesa za
zaštitu od požara i vatrogastvo;

Članak 7.

10. U okviru Operativnog centra civilne zaštite,
organizira funkcionalni dio informacijskog sustava za
zaštitu od požara i vatrogastvo;

Za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara i
vatrogastva, u Službi za civilnu zaštitu općine , osniva se
organizacijska jedinica za zaštitu od požara i vatrogastvo.

11. Planira ﬁnancijska sredstva u proračunu općine
za ﬁnanciranje potreba zaštite od požara i vatrogastva iz
nadležnosti općine,

Članak 8.

12. Vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara
i vatrogastva, koji su Zakonom, propisima Županije, te
odlukama Općinskog vijeća, stavljeni u nadležnost Službe
za civilnu zaštitu općine.

Služba za civilnu zaštitu, kao osnovno stručno tijelo u
općini za oblast zaštite od požara i vatrogastva, obavlja
sljedeće poslove:
1. Poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na
organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva
na području općine;
2. Obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na
organiziranje PVP općine i predlaže i poduzima mjere
na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i
drugih uvjeta, potrebnih za eﬁkasan rad i funkcioniranje
te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje suradnju sa
Županijskom upravom civilne zaštite;
3. Deﬁnira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj
zaštite od požara i vatrogastva u okviru Programa razvitka
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća općine, a što se vrši u suradnji sa ostalim
službama za upravu općine;

III - DUŽNOSTI OPĆINSKIH SLUŽBI ZA
UPRAVU, DRUGIH INSTITUCIJA,
PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA I GRAĐANA U
OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
Članak 9.
Organiziranje i funkcioniranje zaštite od požara u
općini, utvrđuje se u Planu zaštite od požara, iz članka 4.
stavak 1. točka 3. ove Odluke
Članak 10.
Zaštitu od požara, dužni su organizirati i provoditi
općinske službe za upravu i druge institucije, pravne i
ﬁzičke osobe, te građani, u svim građevinama i prostorima
u kojima borave i rade, uključujući i šume, šumska i
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poljoprivredna zemljišta, kao i ostale prirodne resurse na
području općine.
Vlasnici ili korisnici građevina i prostora, upravitelji
stambenih objekata, kao i vlasnici i korisnici šuma,
šumskog i poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1.
ovog članka, odgovorni su za zaštitu od požara u tim
građevinama i prostorima.
Članak 11.
Tijela uprave i druge institucije, pravne i ﬁzičke
osobe, građani iz članka 10. stavak 1. ove Odluke, dužni
su izvršavati zadatke, odnosno mjere zaštite od požara,
utvrđene u Planu zaštite od požara općine , koji se na njih
odnose.
Plan zaštite od požara, za vlastite potrebe, obvezno
donose i općinske službe za upravu i druge institucije
i pravne osobe koje budu određeni u Planu zaštite od
požara iz stavka 1. ovog članka.
Članak 12.
Pravne osobe, tijela uprave i druge institucije na
području općine, dužni su donijeti opći akt – pravilnik
zaštite od požara, kojim će utvrditi cjelokupnu organizaciju
zaštite od požara i način njenog funkcioniranja u
građevinama i prostorima koje to pravna osoba, tijelo
uprave ili institucija koristi u svom radu, skladno vrsti
djelatnosti koju obavljaju i procesom rada.
Članak 13.
Pravne osobe, državna tijela i druge institucije, dužni
su upoznati sve zaposlene osobe sa općim aktom iz
članka 12. ove Odluke, kao i provoditi stručnu obuku i
osposobljavanje za zaštitu od požara, na način predviđen
člankom 128. Zakona.
Članak 14.
Pravne osobe, općinska tijela uprave, druge institucije
i građani, dužni su Operativnom centru civilne zaštite,
iz članka 8. stavak 1. točka 10. ove Odluke, dostavljati
podatke o događajima koji se odnose na pojave požara
i eksplozija, širenje požara, uzrocima nastanka požara,
objektima i prostoru koji je ugrožen požarom, vatrogasnim
jedinicama i drugim snagama angažiranim na gašenju
požara, nastalim posljedicama i drugim podacima od
značaja za pojavu požara ili eksplozije na određenom
prostoru.
Članak 15.
Javno komunalno poduzeće, koje upravlja vodovodom
i hidrantskom mrežom na području općine, dužno je pri
izgradnji, rekonstrukciji i korištenju ovih mreža, osigurati
propisani protočni kapacitet i pritisak vode u hidrantskoj
mreži za potrebe gašenja požara.
Javno komunalno poduzeće iz stavka 1. ovog
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članka, dužno je stalno održavati u ispravnom stanju
hidrantsku mrežu na području općine, o čemu treba voditi
odgovarajuću evidenciju i o tome izvještavati PVP općine.
Članak 16.
Vlasnici i korisnici građevina i prostora i upravitelji
stambenih objekata, u čijim građevinama i objektima
je izvedena unutrašnja i vanjska hidrantska mreža,
drugi uređaji i oprema za gašenje požara, kao i sustavi
aktivne zaštite od požara, dužni su te uređaje, opremu i
sustave, stalno održavati u ispravnom stanju, redovito
vršiti njihovu kontrolu ispravnosti, o čemu moraju voditi
odgovarajuću evidenciju.
IV- ORGANIZIRANJE VATROGASNE
DJELATNOSTI
Članak 17.
Općina je dužna da organizira zaštitu od požara i
vatrogastvo na području Općine i vodi brigu o osiguranju
zaštite života i zdravlja ljudi i materijalnih dobara od
požara na svom području, što se ostvaruje utemeljenjem
PVP, na način propisanim Federalnim zakonom i ovom
Odlukom.
Članak 18.
Na temelju pokazatelja o potrebnom broju vatrogasaca
utvrđenim u Procjeni ugroženosti od požara općine, u
Planu zaštite od požara općine, utvrdit će se ukupan broj
vatrogasaca, koji je potreban za eﬁkasno djelovanje PVP
na području općine.
Članak 19.
Zaposlenici koji su na dan donošenja Zakona, bili
zaposleni u Vatrogasnog društva Tomislavgrad od dana
primjene ove Odluke, postaju uposlenici Službe za civilnu
zaštitu općine , u okviru tijela državne službe općine, na
način predviđen Zakonom.
Postojeće Vatrogasno društvo gubi svoj pravni
subjektivitet, a objekti, oprema, tehnička i druga sredstva
kojima ista raspolaže, preuzima nadležno tijelo iz stavka
1. ovog članka.
Članak 20.
Područje djelovanja PVP iz članka 8. ove Odluke, je
područje općine , s tim da se po naredbi Službe za civilnu
zaštitu, odnosno općinskog Stožera civilne zaštite, ova
postrojba može uputiti i van područja djelovanja, što se
vrši u uvjetima utvrđenim člankom 94. i 96. Zakona.
Poslovi PVP općine, utvrđeni su člankom 68. Zakona.
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V - FINANCIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA I
VATROGATSTVA

Članak 26.
U slučaju postupanja protivno odredbama ove Odluke,
primijenit će se kaznene odredbe utvrđene Zakonom.

Članak 21.
Članak 27.
Financijska sredstva za provođenje poslova i zadataka
iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva na području
općine, planiraju se i osiguravaju u budžetu općine, na
prijedlog Službe civilne zaštite općine.
Članak 22.
Potrebna ﬁnancijska sredstva iz članka 20. ove Odluke,
planiraju se na temelju poslova i zadataka koji su za oblast
zaštite od požara i vatrogastva, utvrđeni u programu rada
općinskog načelnika, službe za civilnu zaštitu i drugih
općinskih službi za upravu, te na temelju poslova i
zadataka utvrđenih u dokumentima iz članka 4. stavak
1. točka 1. i 3. ove Odluke, koji predstavljaju temeljne
dokumente za organiziranje i funkcioniranje zaštite od
požara i vatrogastva na području općine.
Članak 23.
Služba za proračun i ﬁnancije općine, otvorit će
poseban jedinstveni transakcijski račun, za potrebe
prikupljanja sredstava posebne naknade, koja će izdvajati
društva za osiguranje i druge pravne osobe koja se bave
osiguranjem imovine i koje vrše registraciju vozila, kao
i druga sredstva koja se osiguravaju skladno Zakonu, za
ﬁnanciranjem vatrogasne djelatnosti u općini.
VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će
se u “Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 01- 02- 1361/19
Datum, 23.7.2019. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad
(„Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj: 2/99, 2/00
i 6/05), članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave
(„Službene novine F BiH“, broj: 46/06 i 51/09 ), članka
9. Zakona o komunalnim djelatnostima („Narodne novine
Hercegbosanske županije“, broj: 2/06, 4/06 i 13/17 ),
članak 69. stavak 1 točka 3 Pravilnika o knjigovodstvu
proračuna u F BiH („Službene novine F BiH“ 60/14 ) i
članaka 372. Zakona o obveznim odnosima („Službeni
list R BiH“, broj: 2/92, 13/93 i 13/94 i „Službene novine F
BiH“, broj: 29/03 i 42/11) Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 23. srpnja 2019.godine d o n o s i
ODLUKU
O OTPISU POTRAŽIVANJA NASTALIH PO
OSNOVI KOMUNALNE NAKNADE

Članak 24.

Članak 1.

U cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od požara općine,
Općinsko vijeće svake godine, do kraja veljače, razmatra i
ocjenjuje njegovu realizaciju i vrši odgovarajuće izmjene
sa novonastalim promjenama, koje su važne za zaštitu od
požara, kao što su urbanističke i građevinske promjene,
kao i promjene namjene građevina i slično i utvrđuje
mjere za njegovu potpunu realizaciju, a posebno mjere
koje se odnose na osiguravanje neophodnih ﬁnancijskih
sredstava za realizaciju planiranih zadataka.

Ovom odlukom utvrđuje se otpis dospjelih a
nenaplaćenih potraživanja nastalih po osnovi komunalne
naknade u odnosu na ﬁzičke i pravne osobe obveznike
komunalne naknade.

Članak 25.
Ovlašćuje se općinski načelnik, da svojim posebnim
odlukama uredi pitanja organiziranja, planiranja i
provođenja mjera zaštite od požara na otvorenim
prostorima (šume, šumsko i poljoprivredno zemljište,
drugi prirodni resursi), kao i druga pitanja iz ove oblasti,
koja ovom Odlukom nisu obuhvaćena.
Pravilnike i druge akte čije je donošenje predviđeno
ovom Odlukom nadležna tijela su dužna donijeti u roku
od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke
2019. godine.

Članak 2.
Utvrđuje se otpis potraživanja za koja je nastupila
zastara u odnosu na ﬁzičke osobe obveznike plaćanja
komunalne naknade u iznosu od 570.312,20 KM
zaključno s 30.06.2016. godine.
Utvrđuje se otpis potraživanja za koja je nastupila
zastara u odnosu na pravne osobe obveznike plaćanja
komunalne naknade u iznosu od 212.975,36 KM
zaključno s 31.12.2015. godine.
Članak 3.
Utvrđuje se stornirati potraživanja u odnosu na ﬁzičke
osobe obveznike plaćanja komunalne naknade u iznosu
od 187.139,55 KM zaključno s 31.12.2018.godine.
Utvrđuje se stornirati potraživanja u odnosu na pravne
osobe obveznike plaćanja komunalne naknade u iznosu
od 111.334,65 KM zaključno s 31.12.2018. godine.

TOMISLAVGRAD, 2019.

Stranica 6

Članak 4.
Utvrđuje se pokrenuti sudski postupak naplate
potraživanja u odnosu na ﬁzičke osobe obveznike
plaćanja komunalne naknade u iznosu od 105.675,00 KM
zaključno s 30.06.2018.godine.
Članak 5.
Za provođenje članka 2. i 3. ove Odluke zadužuje
se Služba za ﬁnancije, proračun i riznicu Općine
Tomislavgrad.
Članak 6.
Izvješće Povjerenstva za popis nenaplativih tražbina
po osnovi komunalne naknade čini sastavni dio Odluke.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom glasniku Općine
Tomislavgrad“.
Broj: 01-02-1362/19
Tomislavgrad, 23.7.2019. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Izvješće Povjerenstva
za popis nenaplativih tražbina
po osnovi komunalne naknade
Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog
načelnika Rješenjem broj: 02-14-171/19 od 04.02.2019.
god. imalo je zadaću utvrditi sve nenaplative i zastarjele
tražbine po osnovu komunalne naknade, sastaviti izvješće
o obavljenom popisu s prijedlogom za otpis svih tražbina
i dostaviti navedeno Općinskom načelniku.
Imenovano povjerenstvo se svakodnevno sastajalo
u periodu od 20.02.2019.godine do 13.06.2019.godine.
Imajući u vidu presudu Kantonalnog suda u Livnu
Broj: 68 2 Mal 012036 17 Gž od 18.04.2018.godine
kojom je utvrđeno kako se potraživanja nastala po
osnovu komunalne naknade imaju smatrati povremenim
potraživanjima pa se u pogledu zastare potraživanja cijene
s aspekta odredbe članka 372 stavak 1 Zakona o obveznim
odnosima čime je propisano da povremena potraživanja
zastarijevaju u roku od tri godine, povjerenstvo je izvršilo
uvid u evidenciju potraživanja po osnovu komunalne
naknade Službe za ﬁnancije, proračun i riznicu Općine
Tomislavgrad, te utvrdilo slijedeće;
1. Ukupna potraživanja od strane pravnih osoba,
kojih je evidentirano 301, po osnovi komunalne naknade
iznose 401.377,35 KM, od tog iznosa za 212.975,36 KM
nastupila je zastara potraživanja, odnosno ista se ne mogu
naplatiti putem suda. Iznos od 111.334,65 KM je potrebno
stornirati radi manjkavosti rješenja dok su za iznos od
77.067,34 KM utvrđeni obveznici komunalne naknade,

formirani predmeti i isti dostavljeni u OJP Tomislavgrad
na daljnje postupanje.
2. U pogledu ﬁzičkih osoba, kojih je evidentirano
1.309, ukupna potraživanja po osnovi komunalne naknade
iznose 863.126,75 KM, od tog iznosa za 570.312,20 KM
nastupila je zastara potraživanja, odnosno ista se ne mogu
naplatiti putem suda. Iznos od 187.139,55 KM je potrebno
stornirati zbog manjkavosti rješenja dok su za iznos od
105.675,00 KM utvrđeni obveznici komunalne naknade,
formirani predmeti i isti dostavljeni u OJP Tomislavgrad
na daljnje postupanje.
Nadalje, potrebno je istaknuti kako je do utvrđenih
iznosa za koje je nastupila zastara potraživanja kao i za
utvrđene iznose za koje je potrebno izvršiti storniranje
došlo radi toga što u određenom broju predmeta rješenja
nisu dostavljena obveznicima komunalne naknade
sukladno odredbama Zakona o upravnom postupku koji se
primjenjuje u postupku donošenja i dostavljanja rješenja.
U određenom broju predmeta došlo je do pogreške jer se
obveznici nisu pridržavali obveze da obavijeste nadležnu
službu Općine Tomislavgrad o nastalim promjenama
koje su utjecale na visinu iznosa i obveznika komunalne
naknade. Također je potrebno napomenuti kako u F
BiH pa tako ni u Općini Tomislavgrad nije u cijelosti
uspostavljen adresni registar kao niti riješeni imovinsko
pravni odnosi što je uvelike otežalo utvrđivanje bitnih
podataka za donošenje rješenja. Kako su u određenom
vremenskom periodu na području Općine Tomislavgrad
izvođeni radovi na uređivanju kanalizacijskog sustava kao
i uređenja gradskih ulica i nogostupa, tako u pojedinim
slučajevima nisu izdavani računi za period u kojem su
izvođeni navedeni radovi, a obveznicima kojima su
dostavljeni računi za navedeni period isti su uvršteni u
iznos koji predstavlja storno potraživanja.
Slijedom svega prethodno navedenog imenovano
povjerenstvo smatra da je potrebno, a imajući u vidu
nadležnost Općinskog vijeća, istom predložiti da usvoji
Odluku o otpisu, storniranju i daljoj naplati utvrđenih
potraživanja, a sve u svrhu budućeg usvajanja realnog i
održivog proračuna.
***
Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o ustanovama
(“Narodne novine HBŽ”, 10/98) i članka 61. Statuta
Općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik Općine
Tomislavgrad”, 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće
Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 23. srpnja 2019.
godine, d o n o s i:
RJEŠENJE
o razrješenju Upravnog vijeća
Gradske športske dvorane Tomislavgrad
Članak 1.
Razrješuju se sljedeći članovi Upravnog vijeća Gradske
športske dvorane Tomislavgrad, zbog isteka mandata:
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Tomislavgrad”, 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće
Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 23. srpnja 2019.
godine, d o n o s i :

1. Bože Radoš, iz reda osnivača,
2. Adis Zahirović, iz reda osnivača,
3. Stipan Matić, iz reda osnivača.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”.

RJEŠENJE
o razrješenju Upravnog vijeća
Kulturno-informativnog centra Tomislavgrad
Članak 1.

Broj: 01-02-1364 /19
Tomislavgrad, 23.7. 2019. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.

Razrješuju se dosadašnji članovi Upravnog vijeća
Kulturno-informativnog centra Tomislavgrad, zbog isteka
mandata:
1. Katica Mašić, iz reda osnivača,
2. Ljiljan Kutleša, iz reda osnivača,
2. Ankica Tadić. iz reda osnivača.

***
Na temelju članka 12. Zakona o vladinim, ministarskim
i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine
Federacije BiH”, 34/03), članka 34. stavak 3. Zakona o
ustanovama (“Narodne novine HBŽ”, 10/98) i članka 61.
Statuta Općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik Općine
Tomislavgrad”, 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće
Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 23. srpnja 2019.
godine, d o n o s i :
RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Gradske športske dvorane Tomislavgrad

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”.
Broj: 01-02- 1366 /19
Tomislavgrad, 23. 7. 2019. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***

Članak 1.
U Upravno vijeće Gradske
Tomislavgrad imenuju se:

športske

dvorane

1. Bože Radoš, iz reda osnivača,
2. Krešimir Jurič, iz reda osnivača,
3. Marin Tadić, iz reda osnivača.

Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o vladinim,
ministarskim i drugim imenovanjima Federacije BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, 34/03), članka
34. stavak 3. Zakona o ustanovama (“Narodne novine
HBŽ”, 10/98) i članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”, 2/99, 2/00 i
6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj
dana 23. srpnja 2019. godine, d o n o s i :

Članak 2.
Upravno vijeće se imenuje na mandat od četiri (4)
godine.

RJEŠENJE
o imenovanju Upravnog vijeća
Kulturno-informativnog centra Tomislavgrad

Članak 3.

Članak 1.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku Općine Tomislavgrad” i
“Službenim novinama Federacije BiH”.

U Upravno vijeće Kulturno-informativnog centra
Tomislavgrad imenuju se:

Broj: 01-02- 1365/19
Tomislavgrad, 23.7. 2019. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o ustanovama
(“Narodne novine HBŽ”, 10/98) i članka 61. Statuta
Općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik Općine

1. Katica Mašić, iz reda osnivača,
2. Ljiljan Kutleša, iz reda osnivača,
3. Ankica Tadić, iz reda osnivača.
Članak 2.
Upravno vijeće se imenuje na mandat od četiri (4)
godine.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
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će se u “Službenom glasniku Općine Tomislavgrad” i
“Službenim novinama Federacije BiH”.
Broj: 01-02- 1367/19
Tomislavgrad, 23.7. 2019. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.

Članak 1.
U Upravno vijeće Centra za odgoj i obrazovanje djece
i mladeži s poteškoćama u razvoju “Nova nada”, imenuju
se:
1. Marija Karačić, iz reda osnivača,
2. Nediljka Krištić, iz reda osnivača,
3. Ivana Bokanović, iz reda osnivača.

***
Članak 2.
Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o ustanovama
(“Narodne novine HBŽ”, 10/98) i članka 61. Statuta
Općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik Općine
Tomislavgrad”, 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće
Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 23. srpnja 2019.
godine, d o n o s i :
RJEŠENJE
o razrješenju Upravnog vijeća
JU Centar “Nova nada” Kovači
Članak 1.
Razrješuju se sljedeći članovi Upravnog vijeća Centra
za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u
razvoju “Nova nada”, Kovači zbog isteka mandata:

Upravno vijeće se imenuje na mandat od četiri (4)
godine.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku Općine Tomislavgrad” i
“Službenim novinama Federacije BiH”.
Broj: 01-02-1370 /19
Tomislavgrad, 23. 7. 2019. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***

1. Nediljka Krištić, iz reda osnivača,
2. Marija Karačić, iz reda osnivača,
3. Ružica Tokić, iz reda osnivača.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”.
Broj: 01-02-1369/19
Tomislavgrad, 23.7. 2019. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o vladinim,
ministarskim i drugim imenovanjima Federacije BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, 34/03), članka
34. stavak 3. Zakona o ustanovama (“Narodne novine
HBŽ”, 10/98) i članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”, 2/99, 2/00 i
6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj
dana 23. srpnja 2019. godine, d o n o s i :
RJEŠENJE
o imenovanju Upravnog vijeća
Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži
s poteškoćama u razvoju “Nova nada”

Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o ustanovama
(“Narodne novine HBŽ”, 10/98) i članka 61. Statuta
Općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik Općine
Tomislavgrad”, 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće
Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 23. srpnja 2019.
godine, d o n o s i :
RJEŠENJE
o razrješenju Upravnog vijeća
Staračkog doma Tomislavgrad
Članak 1.
Razrješuju se sljedeći članovi Upravnog vijeća
Staračkog doma Tomislavgrad, zbog isteka mandata:
1. Bernardina Šarac, iz reda osnivača,
2. Marija Kovačević, iz reda osnivača,
3. Stipan Matić, iz reda osnivača,
4. Anica Rudolf, iz reda korisnika,
5. Katica Krišto, iz reda uposlenika.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”.
Broj: 01-02-1371/19
Tomislavgrad, 23.7. 2019. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
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Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o vladinim,
ministarskim i drugim imenovanjima Federacije BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, 34/03), članka
34. stavak 3. Zakona o ustanovama (“Narodne novine
HBŽ”, 10/98) i članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”, 2/99, 2/00 i
6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj
dana 23. srpnja 2019. godine, d o n o s i :
RJEŠENJE
o imenovanju Upravnog vijeća
Staračkog doma Tomislavgrad
Članak 1.
U Upravno vijeće Staračkog doma Tomislavgrad,
imenuju se:

1. Željko Jurić, iz reda osnivača,
2. Marija Dilber, iz reda osnivača,
3. Luka Kraljević, iz reda učitelja i stručnih suradnika,
4. Marijana Poštenjak, iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
5. Ante Šarić, iz reda roditelja učenika.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”.
Broj: 01-02- 1373/19
Tomislavgrad, 23.7. 2019. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***

1. Ružica Tokić, iz reda osnivača,
2. Marija Kovačević, iz reda osnivača,
3. Marija Jurič, iz reda osnivača,
4. Anica Rudolf, iz reda korisnika usluga,
5. Leon Kutleša, iz reda uposlenih.
Članak 2.
Upravno vijeće se imenuje na mandat od četiri (4)
godine.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku Općine Tomislavgrad” i
“Službenim novinama Federacije BiH”.
Broj: 01-02- 1372/19
Tomislavgrad, 23.7. 2019. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 84. stavak 6. Zakona o osnovnom
školstvu (“Narodne novine HBŽ”, 7/04 i 12/08) i članka
61. Statuta Općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad”, 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko
vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 23. srpnja
2019. godine, d o n o s i:

Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o vladinim,
ministarskim i drugim imenovanjima Federacije BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, 34/03), članka 84.
stavak 4. i 5. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne
novine HBŽ”, 7/04 i 12/08) i članka 61. Statuta Općine
Tomislavgrad (“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”,
2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad na
sjednici održanoj dana 23. srpnja 2019. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju
članova Školskog odbora
Osnovne glazbene škole Tomislavgrad
Članak 1.
U Školski odbor Osnovne glazbene škole Tomislavgrad
imenuju se:
1. Marija Jurič, iz reda osnivača,
2. Marina Mašić, iz reda osnivača,
3. Jelena Mandić, iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
4. Kristina Boras, iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
5. Ante Šarić, iz reda roditelja učenika.
Članak 2.
Školski odbor se imenuje na mandat od četiri (4)
godine.

RJEŠENJE
o razrješenju Školskog odbora
Osnovne glazbene škole Tomislavgrad

Članak 3.

Članak 1.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku Općine Tomislavgrad” i
“Službenim novinama Federacije BiH”.

Razrješuju se sljedeći članovi Školskog odbora
Osnovne glazbene škole Tomislavgrad, zbog isteka
mandata:

Broj: 01-02- 1375/19
Tomislavgrad, 23.7. 2019. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
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Članak 2.

Na temelju članka 83. stavak 6. Zakona o osnovnom
školstvu (“Narodne novine HBŽ”, 7/04 i 12/08) i članka
61. Statuta Općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad”, 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko
vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 23. srpnja
2019. godine, d o n o s i:

Školski odbor se imenuje na mandat od četiri (4)
godine.

RJEŠENJE
o razrješenju Školskog odbora
Osnovne škole “Stjepan Radić” Prisoje

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku Općine Tomislavgrad” i
“Službenim novinama Federacije BiH”.

Članak 1.

Članak 3.

Broj: 01-02-1377 /19
Tomislavgrad, 23.7. 2019. godine

Razrješuju se sljedeći članovi Školskog odbora
Osnovne škole “Stjepan Radić” Prisoje, zbog isteka
mandata:
1. Marija Kovačević, iz reda osnivača,
2. Stipan Matić, iz reda osnivača,
3. Božana Kordić, iz reda učitelja i stručnih suradnika,
4. Vesna Jurčević, iz reda učitelja i stručnih suradnika,
5. Marija Ivančić, iz reda roditelja učenika.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”.
Broj: 01-02-1376 /19
Tomislavgrad, 23.7. 2019. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o vladinim,
ministarskim i drugim imenovanjima Federacije BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, 34/03), članka 84.
stavak 4. i 5. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne
novine HBŽ”, 7/04 i 12/08) i članka 61. Statuta Općine
Tomislavgrad (“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”,
2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad na
sjednici održanoj dana 23. srpnja 2019. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Školskog odbora
Osnovne škole “Stjepan Radić” Prisoje
Članak 1.
U Školski odbor Osnovne škole “Stjepan Radić”
Prisoje, imenuju se:
1. Marija Kovačević, iz reda osnivača,
2. Marko Drmić, iz reda osnivača,
3. Kristina Šarac, iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
4. Branko Kutleša, iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
5. Marko Jurčević, iz reda roditelja učenika.

PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 48.stavka 2. i 3. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju u Hercegbosanskoj
Županiji (“Narodne novine HBŽ”,broj 8/09) i članka
61. (“Statuta općine Tomislavgrad” br. 2/99, 2/00 i 6/05)
Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj
dana 23. srpnja 2019. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje
i provođenje natječaja za izbor članova Upravnog
vijeća JU Dječji vrtić Tomislavgrad
I
U Povjerenstvo za raspisivanje i provođenje natječaja
za izbor članova Upravnog vijeća JU Dječji vrtić
Tomislavgrad, imenuju se:
1. Ines Perić, predsjednik, (predstavnik utemeljitelja)
2. Snježana Milić, član, (predstavnik predškolske
ustanove) i
3. Katica Mašić, član, ( predstavnik Vijeća roditelja).
II
Zadatak Povjerenstva iz točke I. Ovog rješenja
je raspisati i provesti javni natječaj za izbor članova
Upravnog vijeća JU Dječiji vrtić Tomislavgrad, na temelju
načela iz članka 3. Zakona o ministarskim,vladinim i
drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH broj 12/03, i 65/13),
članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
u Hercegbosanskoj županiji (“Narodne novine HBŽ”
broj 8/09) i Odluke o utvrđivanju uvijeta i kriterija za
konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela općine
Tomislavgrad broj 01-02-988/14 od 30.06.2014. godine.
III
Nakon provedenog postupka Povjerenstvo će sačiniti
izvješće i pismeno predložiti rang listu sa najboljim
kandidatima prema uvjetima koji su traženi javnim
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natječajem Općinskom načelniku Općine Tomislavgrad.
Općinski načelnik će utvrditi
prijedlog kandidata
za imenovanje članova Upravnog vijeća i dostaviti
Općinskom vijeću na konačno potvrđivanje.

glasnik općine Tomislavgrad“, broj 2/18), Općinsko
vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 23. srpnja 2019.
godine d o n o s i ,
RJEŠENJE
o imenovanju članova stalnih radnih tijela
Općinskog vijeća

IV
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 01-02- 1378/19
Tomislavgrad, 23.7. 2019. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 13.Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene
novine F BiH», broj 49/06 i 51/09), članka 61. Statuta
općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj:2/99, 2/00, 6/05) i članka 10. Odluke
o organizaciji i radu Stručne službe Općinskog vijeća
Tomislavgrad („Službeni glasnik općine Tomislavgrad“,
broj 7/06), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici
održanoj 23. srpnja 2019. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o davanju suglasnosti na izmjene i dopune
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe
Općinskog vijeća Tomislavgrad
I
Daje se suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
Stručne službe Općinskog vijeća Tomislavgrad.
II
Izmjene i dopune Pravilnika
sastavni su dio ovog rješenja.

navedene u točki I.

POVJERENSTVO ZA STATUTARNA PITANJA,
POSLOVNIK I PROPISE
1. Ante Kutleša, predsjednik, HDZ BiH,
2. Ibrahim Kapetanović, zamjenik predsjednika, SDA,
3. Jelena Perković, član, HDZ BiH,
4. Milica Skočibušić, član, HDZ BiH,
5. Ružica Bokanović, član, KOALICIJA HDZ 1990.HSS STJEPANA RADIĆA.
POVJERENSTVO ZA PRORAČUN, FINANCIJE
I EKONOMSKA PITANJA
1. Hrvoje Orlović, predsjednik, ZAJEDNO ZA
TOMISLAVGRAD-HNL, HSP BIH, HS
HKDU-HRAST,
2. Ante Bokanović, zamjenik predsjednika, HDZ BiH,
3. Ivica Šarac, vanjski član, HDZ BiH,
4. Zijad Hadžić, član, SDA,
5. Ivanka Tomić, član SDP.
POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU LJUDSKIH
PRAVA, JEDNOKOPRAVNOST SPOLOVA,
PREDSTAVKE I PRITUŽBE GRAĐANA
1. Josip Bagarić, predsjednik, HDZ BiH,
2. Ružica Bokanović, zamjenik predsjednika,
KOALICIJA HDZ 1990.- HSS STJEPANA RADIĆA,
3. Ante Vukadin, član, HDZ BiH,
4. Vesna Krišto, vanjski član, ZAJEDNO ZA
TOMISLAVGRAD-HNL, HSP BiH, HS HKDUHRAST,
5. Ivica Kelava, član, HSP-PRAVAŠI.

III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku Općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1379/19
Tomislavgrad, 23.7. 2019. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.

POVJERENSTVO ZA MJESNE ZAJEDNICE,
SURADNJU S OPĆINAMA I GRADOVIMA I
NEVLADINIM UDRGAMA
1. Anamarija Galir, predsjednik, HDZ BiH,
2. Anđa Križanac, zamjenik predsjednika, vanjski član,
SDP,
3. Ante Đikić, član HDZ BiH,
4. Pero Ivić, član, HDZ BiH,
5. Zijad Šehić, vanjski član, SDA.

***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad,
(„Službeni glasnik općine Tomislavgrad“), broj: 2/99,
2/00) i članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni

POVJERENSTVO ZA IZBOR, IMENOVANJA I
ADMINISTRATIVNA PITANJA
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1. Jelena Perković, predsjednik, HDZ BiH,
2. Anto Pašalić, zamjenik predsjednika, ZAJEDNO ZA
TOMISLAVGRAD-HNL, HSP BIH, HS HKDU
HRAST,
3. Ibrahim Kapetanović, član, SDA,
4. Ante Kutleša, član, HDZ BiH,
5. Ivica Klišanin, član, KOALICIJA HDZ 199O.-HSS
STJEPANA RADIĆA
POVJERENSTVO ZA DRUŠTVENI NADZOR
1. Anamarija Galir, predsjednik, HDZ BiH,
2. Ivica Klišanin, zamjenik predsjednika, KOALICIJA
HDZ 1990.-HSS STJEPANA RADIĆA,
3. Hrvoje Orlović, član, ZAJEDNO ZA
TOMISLAVGRAD–HNL, HSP BIH, HS HKDUHRAST,
4. Ivana Dodig, član, HDZ BiH,
5. Anita Grgić, član, HDZ BiH.
POVJERENSTVO ZA PROSTORNO UREĐNJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA, KUTURNOG I
PRIRODNOG NASLJEĐA
1. Ćikeša Čolina, predsjednik, ZAJEDNO ZA
TOMISLAVGRAD-HNL, HSP BIH, HS HKDUHRAST,
2. Milica Skočibušić, član, HDZ BiH,
3. Pero Ivić, član, HDZ BiH,
4. Ružica Bokanović, član, KOALICIJA HDZ 1990.HSS STJEPANA RADIĆA,
5. Ivana Jurič, vanjski član, KOALICIJA HDZ 1990.HSS STJEPANA RADIĆA.
POVJERENSTVO ZA ODNOSE S VJERSKIM
ZAJEDNICAMA
1. Matija Ivančić, predsjednik, član, ZAJEDNO ZA
TOMISLAVGRAD HNL, HSP BIH, HS HKDU
HRAST,
2. Anita Grgić, zamjenik predsjednika HDZ BiH,
3. Jelena Perković, član, HDZ BiH,
4 Josip Bagarić, član, HDZ BiH,
5. Ivana Jurič, vanjski član, KOALICIJA HDZ 1990.HSS STJEPANA RADIĆA.
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POVJERENSTVO ZA OBRAZOVANJE,
KULTURU, ŠPORT I MLADE
1. Ivana Dodig, predsjednik, HDZ BiH,
2. Hrvoje Orlović, zamjenik predsjednika, ZAJEDNO
ZA TOMISLAVGRAD-HNL, HSP BIH, HS HKDU
HRAST,
3. Perica Petrović, vanjski član, KOALICIJA HDZ
199O.-HSS STJEPANA RADIĆA,
4. Anamarija Galir, član, HDZ BiH,
5. Ante Bokanović, član, HDZ BiH,
6. Domagoj Jerlagić, član, Vijeće mladih,
7. Ružica Šteko, član, Vijeće mladih.
POVJERENSTVO ZA POSLOVE IZ
STAMBENOG DJELOKRUGA
1. Ante Vukadin, predsjednik Povjerenstva, HDZ BiH,
2. Jerko Kelava, zamjenik predsjednika, vanjski član,
KOALICIJA HDZ 199O.-HSS STJEPANA RADIĆA,
3. Ante Đikić, član, HDZ BiH,
4. Josip Bagarić, član, HDZ BiH,
5. Dragan Petrović, vanjski član, ZAJEDNO ZA
TOMISLAVGRAD-HNL, HSP BIH, HS HKDU
HRAST.
POVJERENSTVO ZA RAD, ZDRAVSTVO I
SOCIJALNU POLITIKU
1. Jure Crnac, predsjednik, KOALICIJA HDZ 199O.HSS STJEPANA RADIĆA,
2. Ćikeša Čolina, zamjenik predsjednika, ZAJEDNO
ZA TOMISLAVGRAD-HNL, HSP BiH, HS HKDU
HRAST,
3. Ivica Kelava, član, HSP-PRAVAŠI,
4. Josip Bagarić, član, HDZ-BiH,
5. Ibrahim Kapetanović, član, SDA.
Članak 2.
Ovim rješenjem stavlja se van snage rješenje o
imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća
(„Službeni glasnik općine Tomislavgrad“, broj 2/16).
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Tomislavgrad“.

POVJERENSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I
STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA
1. Ivan Baćak, predsjednik, SAMOSTALNI
VIJEĆNIK,
2. Ivica Kelava, zamjenik predsjednika, HSP –
PRAVAŠI,
3. Jerko Mioč, član, SAMOSTALNI VIJEĆNIK,
4. Ilija Bagarić, vanjski član, HDZ BiH,
5. Ćikeša Čolina, član, ZAJEDNO ZA
TOMISLAVGRAD-HNL,HSPBIH,HSHKDU HRAST.

Broj:01-02-1363/19
Tomislavgrad, 23. 7. 2019. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,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 i 51/09), 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 23. srpnja 2019.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu
Javnog poduzeća Veterinarska stanica d.o.o.
Tomislavgrad za 2018. godinu

dvorana“ Tomislavgrad za 2018.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:01-02-1077/19
Tomislavgrad, 23.7. 2019. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Javnog poduzeća Veterinarska
stanica d.o.o. Tomislavgrad za 2018. godinu
Članak 2.
Izvješće o radu Javnog poduzeća Veterinarska stanica
d.o.o. Tomislavgrad za 2018.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:01-02-1041/19
Tomislavgrad, 23. 7. 2019. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,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 23. srpnja 2019. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove
„Gradska športska dvorana“ Tomislavgrad
za 2018. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Javne ustanove „Gradska
športska dvorana“ Tomislavgrad za 2018. godinu.
Članak 2.
Izvješće o radu Javne ustanove „Gradska športska

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 23. srpnja 2019. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Javnog komunalnog
poduzeća Tomislavgrad za 2018. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Javnog komunalnog
poduzeća Tomislavgrad za 2018. godinu.
Članak 2.
Izvješće o radu
Javnog komunalnog poduzeća
Tomislavgrad za 2018. 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:01-02-1200/19
Tomislavgrad, 23.7. 2019. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
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