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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 i 6/05) i članka 103. stavak 1. Poslovnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad („Službeni glasnik općine
Tomislavgrad“, broj 5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 22. lipnja 2017. godine, d o n o s i ,

Ukoliko pojedini operateri dijele stupno mjesto
svaki je obvezan za svoju instalaciju platiti punu cijenu
komunalne takse.

ODLUKU
o usvajanju Integrirane strategije razvoja općine
Tomislavgrad za razdoblje od 2017.-2026. godine

Članak 3.

Članak 1.
Usvaja se Integrirana strategija razvoja općine
Tomislavgrad za razdoblje od 2017.-2026. godine (u
daljnjem tekstu: Strategija).
Članak 2.
Strategija se sastoji od: analize postojećeg stanja,
SWOT analize, vizije, strateških ciljeva i sektorskih
planova razvoja Općine Tomislavgrad.
Tekst Strategije nalazi se u prilogu ove Odluke i čini
njen sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Tomislavgrad“.
Broj:01-02-1429/17
Tomislavgrad, 22.6.2017. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 8. i 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine F BiH”, broj 49/06 i 51/09), članka 4. i 11 i članka
61.Statuta općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik općine
Tomislavgrad”, broj 2/99, 2/06, 6/05), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad, na sjednici održanoj 22. lipnja
2017. godine d o n i j e l o j e
O D LU K U
O visini komunalne takse za bazne stanice mobilnih
operatera u općini Tomislavgrad
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne takse za bazne
stanice mobilnih operatere koje su postavljene na teritoriji
općine Tomislavgrad.
Članak 2.
Za sve bazne stanice na području općine Tomislavgrad
utvrđuje se komunalna taksa u iznosu od 2.000,00 KM
godišnje za svaku baznu stanicu.

Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove općine Tomislavgrad će za svakog
operatera rješenjem utvrdit komunalnu taksu za sve bazne
stanice koje se nalaze na teritoriju općine Tomislavgrad.

Za prvu godinu korištenja komunalna taksa se
naplaćuje prema preostalom vremenu od stupanja na
snagu ove Odluke do kraja kalendarske godine.
Članak 4.
Račune za komunalnu taksu za mobilne operatere,
sukladno ovoj Odluci, izdavat će Služba za proračun i
ﬁnancije Općine Tomislavgrad u roku od 15 dana nakon
donošenja rješenja o utvrđivanju komunalne takse za
svakog pojedinačnog operatera i svakoj narednoj godini
u roku od mjesec dana nakon isteka kalendarske godine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u “Službenom glasniku općine Tomislavgrad”.
Broj:01-02-1430/17
Tomislavgrad, 22.6. 2017. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 61.stavak 3. alineja 2., a u svezi s
člankom 10. Statuta općine Tomislavgrad („Službeni
glasnik općine Tomislavgrad“, broj: 2/99, 2/00, 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 22. lipnja 2017. godine d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja
Članak 1.
ROMAN OZIMEC, rođen 30. kolovoza 1966.
godine u Varaždinu, glavni urednik znanstveno- stručne
monograﬁje Prirodoslovno-povijesna baština Općine
Tomislavgrad koja objedinjuje multidisciplinirani
znanstveni rad kroz pregled spoznaja o prirodoslovnim
i društvenim vrijednostima područja Tomislavgrada i
Duvanjskog polja, proglašava se počasnim građaninom
općine Tomislavgrad.
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Članak 2.
Roman Ozimec, kao glavni urednik, kapitalnog
znanstvenog djela, monograﬁje Prirodoslovno-povijesna
baština Općine Tomislavgrad, uz dvadeset četiri autora,
preko pedeset autora fotograﬁja, te veliki broj ilustracija,
na više od 600 stranica i 15. poglavlja: 1. Povijest; 2.
Geograﬁja; 3. Geolgija; 4.Paleontologija; 5. Speleologija;
6. Gljive; 7. Flora; 8. Fauna; 9. Agrobioraznolikost; 10.
Šumarstvo; 11. Lovstvo i ribolovstvo; 12. Stočarstvo; 13.
Tornjak; 14. Planinarstvo; 15. Turizam; sustavno i logički
prikazuje povijesni razvoj, trenutno stanje i istraživanja
prirodnih i društvenih značajki područja Tomislavgrada i
Duvanjskog polja.
Ova znanstvena monograﬁja je plod dugogodišnjeg
istraživanja i u svojoj cjelovitosti predstavlja jedinstveno
znanstveno djelo kao plod dugogodišnjeg rada.
Ujedno je inspiracijski pothvat svim istraživačima,
prirodoslovcima i znanstvenicima koji će u budućnosti
odgajati nove generacije stručnjaka i znanstvenika, ali
prvenstveno zaštitnika vlastitih baštinjenih vrijednosti.
Roman Ozimec je diplomirani inženjer agronomije,
koji se bavi istraživanjem živog svijeta, a posebno
istraživanjem podzemne špiljske faune i krških
fenomena. Diplomirao je Agronomiju na Agronomskom
fakultetu u Zagrebu, a poslijediplomski studij ekologije
na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.
Organizator je i sudionik brojnih ekspedicija i stručnih
istraživačkih akcija u Bosni i Hercegovini. Zadnjih
godina vodi biospeleološka istraživanja Dinarskog
krša, te istraživanja agrobioraznolikosti ﬂore i faune na
području Tomislavgrada. Autor je i koautor na preko 700
referenci: brojne knjige, znanstvene i stručne reference ,
preko 150 stručnih elaborata i preko 140 znanstvenih i
stručnih predavanja, te je sudjelovao u snimanju više od
60 stručnih TV priloga.
Članak 3.
Javno priznanje proglašenje počasnim građaninom
Općine Tomislavgrad, dodijelit će se Romanu Ozimecu
na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Tomislavgrad,
koja će se održati 7. srpnja 2017. godine, povodom Dana
općine Tomislavgrad.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Tomislavgrad“.
Broj:01-02-1431/17
Tomislavgrad, 22.6. 2017. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,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 22.
lipnja 2017.godine d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja
Članak 1.
Športskom društvu „Šujica šport“ za dugogodišnju
organizaciju i održavanje manifestacije Šujički
polumaraton, koja svojim značajem prerasta granice
Bosne i Hercegovine doprinoseći društvenoj i turističkoj
promidžbi Šujice i Općine Tomislavgrad, kao i ostvarenju
misije zdravog i športskog življenja, dodjeljuju se javno
priznanje MEDALJON OPĆINE TOMISLAVGRAD.
Članak 2.
Šujički polumaraton je najstariji polumaraton u Bosni
i Hercegovini koji je od prve godine svoga održavanja
2007.godine postao motiv za organizaciju i održavanje
desetine drugih polumaratona uključujući: Sarajevo,
Banja Luku, Mostar, Zenicu i niz drugih. Ovaj maraton
prerastao je granice Bosne i Hercegovine jer je kroz
desetljeće njegovog održavanja oko dvije tisuće aktivnih
sudionika iz desetak Europskih zemalja sudjelovalo u
istom.
Najveća vrijednost Šujičkog polumaratona je
prihvaćanje spoznaje o trčanju kao jednom od najzdravijih
oblika rekreacije. Upravo ta spoznaja mobilizirala
je mlade osobe na značajnu športsku aktivnost kroz
amatersko bavljenje trčanjem putem atletskih klubova, ali
i pojedinačno.
Značajno je istaći kako se djeca i učenici osnovnih
škola aktivno uključuju u trčanje kroz dječju utrku koja
se svake godine održava na dan Šujičkoga polumaratona.
Očigledan je društveni, turistički i promidžbeni značaj
ove manifestacije za samu Šujicu, kao i za Općinu
Tomislavgrad.
Utemeljitelji ove manifestacije bili su i ostali nošeni
idejom: „Naša misija su zdrav život i šport; naša vizija
su naša djeca i mladi“ koja ih je i uzdigla do jedinstvene
ideje za stalno potrebnom promidžbom zdravog života i
življenja.
Članak 3.
Javno priznanje Medaljon općine Tomislavgrad
Športskom društvu „Šujica šport“ dodijelit će se na
Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Tomislavgrad, koja
se će održati 7. srpnja 2017. godine, povodom Dana
općine Tomislavgrad.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Tomislavgrad“.
Broj: 01-02- 1432/17
Tomislavgrad, 22.6. 2017. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 61.stavak 3. alineja 2., a u svezi s
člankom 10. Statuta općine Tomislavgrad („Službeni
glasnik općine Tomislavgrad“, broj: 2/99, 2/00, 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 22. lipnja 2017. godine d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja

Nakon toga nastavlja angažman u NK Osijek i u NK
Segesta Sisak a u veljači 2000.godine postaje članom
izvršnog odbora Dinama. U Dinamu ostaje na različitim
pozicijama sve do danas kada je u ulozi savjetnika.
Svojom dosljednošću, odgovornošću i neiscrpnom
energijom ostavio je dubok trag u Nogometnom savezu
Hrvatske i Nogometnom savezi Bosne i Hercegovine.
Članak 3.
Javno priznanje Medaljon općine Tomislavgrad
dodijelit će se Zdravku Mamiću na Svečanoj sjednici
Općinskog vijeća Tomislavgrad, koja će se održati 7.
srpnja 2017. godine, povodom Dana općine Tomislavgrad.
Članak 4
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Tomislavgrad“.
Broj:01-02-1433/17
Tomislavgrad, 22.6. 2017. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.

Članak 1.
***
ZDRAVKU MAMIĆU, rođenom 16. srpnja 1959.
godine u Bjelovaru, od oca Josipa i majke Lucije,
športskom djelatniku i poduzetniku za iznimna
postignuća za Općinu Tomislavgrad na području športa,
kroz razvoj i promociju Nogometnog kluba Tomislav,
s prepoznatljivom i kvalitetnom nogometnom školom,
dodjeljuje se javno priznanje MEDALJON OPĆINE
TOMISLAVGRAD.

Na temelju članka 61.stavak 3. alineja 2., a u svezi s
člankom 10. Statuta općine Tomislavgrad („Službeni
glasnik općine Tomislavgrad“, broj: 2/99, 2/00, 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 22. lipnja 2017. godine d o n o s i

Članak 2.
Zdravko Mamić, športski djelatnik i poduzetnik
duboko je vezan za svoje tomislavgradsko podrijetlo, što
je tijekom svog života nesebično svjedočio.
Stalne su njegove životne veze s rodnim Tomislavgradom.
Jedna od tih veza je posebno stalna odanost
Nogometnom klubu Tomislav s kojim je nesebično
surađivao nastojeći doprinijeti što kvalitetnijem razvoju
Kluba s prepoznatljivom i respektabilnom nogometnom
školom.
Velike su njegove zasluge za ukupan razvoj nogometa
u Tomislavgradu kroz promociju nogometne igre,
organizaciju prijateljskih utakmica i donacije znatnih
novčanih sredstava u izgradnji nogometne infrastrukture.
Riječ je o osobi koja je najveći dio svog života živjela
nogomet. Bio je pionirski reprezentativac Jugoslavije. Već
s osamnaest godina postao je komercijalni predstavnik
za Hrvatsku u kožarsko-tekstilnom kombinatu Zaječar.
Jedno vrijeme bavio se i ugostiteljskom djelatnošću
a istakao se i kao poduzetnik u proizvodnji plastične
ambalaže, za Badel i Inu.
Ulogu nogometnog dužnosnika počinje u sezoni
1992/93 kada postaje direktor „HAŠK Građanskog, paCroatie“.

ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja
Članak 1.
GABRIJELI i JOSIPU MIOČU iz Tomislavgrada,
roditeljima malene Božane, za plemenito djelo darivanja
života, koje ih je uzdiglo do nebeskih visina ljubavi,
dobrote i roditeljske žrtve, dodjeljuje se javno priznanje
MEDALJON OPĆINE TOMISLAVGRAD.
Članak 2.
Subotnje popodne 20. kolovoza 2016. godine, Gabrijeli
i Josipu Mioču, mladim roditeljima prekrasnih djevojčica:
Ružice, Helene, Božane i Josipe iznenada je izmijenilo
tijek života.
Nadomak obiteljskog doma, u stravičnoj prometnoj
nezgodi, stradala je njihova Božana….
Što je mogao učiniti mali, razigrani šestogodišnji
Anđeo nasuprot pobješnjelom „Audiu“…. ? Rane su bile
preteške, preduboke, prebolne da bi dječije srce nastavilo
kucati, a htjelo je, a moglo je, a željelo je ….
Mama je već bila kupila cipelice za svoju djevojčicu
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koje je trebala obuti na prvi dan škole.
Zlatni, prelijepi, mali prvašić ostavio je sve radosti
ovoga svijeta i poput šarenog leptira, poput malenog
ptića, odletio u carstvo visina, tamo gdje nema nikakvih
cesta, ni prijelaza, tamo gdje se sve ceste slijevaju u cestu
ljubavi.
U boli koja razdire, koja pomućuje razum, u boli koja
je iznad svih drugih boli roditelji male Božane donijeli su
plemenitu odluku o doniranju organa svoga djeteta. U tuzi
dubokoj kao bezdana, širokoj kao more, visokoj kao nebo
rekli su „NE“ smrti a izabrali su „ŽIVOT“.
Životom njihove Božane nastavili su živjeti drugi ljudi,
druga djeca…Davno je rečeno:“A onaj tko je spasio i
jedan život, kao da je spasio cijeli svijet!“
Koliko su svjetova spasili ovi divni roditelji?
Za priznanje, za pohvalu, za dobrotu, za humanost
malo su svi Medaljoni ovoga svijeta.
Članak 3.
Javno priznanje Medaljon općine Tomislavgrad,
Gabrijeli i Josipu Mioču iz Tomislavgrada, dodijelit će
se na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Tomislavgrad,
koja će se održati 7. srpnja 2017. godine, povodom Dana
općine Tomislavgrad.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se u “Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”.
Broj: 01-02-1435 /17
Tomislavgrad, 22.6. 2017. 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) i 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. lipnja 2017.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Gradska
športska dvorana Tomislavgrad za 2016.godinu

Članak 4
Članak 1.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Tomislavgrad“.
Broj:01-02-1434/17
Tomislavgrad, 22.6. 2017. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Temeljem članka 13. Zakona o načelima lokalne
samoupravi (“Službene novine Federacije BiH”, 49/06)
i članka 37. Statuta Općine Tomislavgrad (“Službeni
glasnik Općine Tomislavgrad”, 2/99, 2/00 i 6/05),
Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj
22.lipnja 2017. godine d o n o s i :
RJEŠENJE
I.
Ovlašćuje se Općinski načelnik za zaključenje Ugovora
o zakupu poslovnog prostora s poduzećem “NevistićCommerce” d.o.o. Tomislavgrad, za smještaj Carinske
ispostave Tomislavgrad.
II.
Tekst Ugovora o zakupu čini sastavni dio ovog rješenja.

Usvaja se Izvješće o radu Javne ustanove Gradska
športska dvorana Tomislavgrad za 2016.godinu.
Članak 2.
Izvješće o radu Javne ustanove Gradska športska
dvorana Tomislavgrad za 2016.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:01-02-1436/17
Tomislavgrad, 22.6. 2017. 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 103.stavak
1.Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad („Službeni
glasnik općine Tomislavgrad“, broj 5/04), Općinsko
vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 22.lipnja 2017.
godine, d o n o s i
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RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove
Starački dom Tomislavgrad za 2016.godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Javne ustanove Starački dom
Tomislavgrad za 2016. godinu.
Članak 2.
Izvješće o radu Javne ustanove Starački dom
Tomislavgrad za 2016.godinu sastavni je dio ovoga
rješenja.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Tomislavgrad“.

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine F BiH“, broj 49/06, članka 61. Statuta općine
Tomislavgrad („Službeni glasnik općine Tomislavgrad“,
broj: 2/99, 2/00, 6/05) i članka 103. stavak 1. Poslovnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad („Službeni glasnik općine
Tomislavgrad“, broj 5/04, Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 22. lipnja 2017. godine , d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Javnog komunalnog
poduzeća Tomislavgrad za 2016. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Javnog komunalnog
poduzeća Tomislavgrad za 2016. godinu.
Članak 2.

Broj:01-02-1438/17
Tomislavgrad, 22.6.2017. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***

Izvješće o radu Javnog komunalnog poduzeća
Tomislavgrad za 2016. godinu sastavni je dio ovoga
rješenja.

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.lipnja 2017. godine d o n o s i

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

RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Javnog poduzeća
Radio Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad
za 2016.godinu

***

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Javnog poduzeća Radio
Tomislavgrad d.o.o.Tomislavgrad za 2016.godinu.
Članak 2.
Izvješće o radu Javnog poduzeća Radio Tomislavgrad
d.o.o. Tomislavgrad za 2016.godinu sastavni je dio ovoga
rješenja.

Članak 3.

Broj:01-02-1439/17
Tomislavgrad, 22.6. 2017. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.

Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(˝Službeni glasnik općine Tomislavgrad˝, broj 2/99, 2/00 i
6/05) i članka 6. a u svezi s člankom 14. stavak 4. Zakona
o izvlaštenju (˝Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine˝ broj 70/07, 36/10, 27/12 i 34/16), Općinsko
vijeće Općine Tomislavgrad, rješavajući po prijedlogu
općinskog Načelnika Općine Tomislavgrad, u predmetu
utvrđivanja javnog interesa za potpuno izvlaštenje
nekretnina u svrhu izgradnje i proširenja ceste „Potkolja“
na sjednici održanoj 21.srpnja 2017. godine, d o n o s i
ODLUKU
Članak 1.

Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Tomislavgrad“.
Broj:01-02-1437/17
Tomislavgrad, 22.6.2017. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.

Utvrđuje se da je od javnog interesa proširenje i
izgradnja ceste „Potkolja“ u K.O. Kolo, te se u svrhu
istog može pristupiti potpunom izvlaštenju nekretnina
označenih kao:
- k.č. 528/146 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 40 m2 upisana u Pl 264 u K.O. Kolo kao posjed
Ivana Joze Madunić iz Kola u dijelu od 1/3, Slavka (Joze)
Madunić iz Tomislavgrada u dijelu od 1/3 i Milenke
(Joze) Ćurić rođ. Madunić iz Splita u dijelu od 1/3, kojoj
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po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 528/146 zv.
Potkolja“ površine 40 m2 upisana u zk.ul. 993 u K.O.
Kolo kao vlasništvo Ivana Joze Madunić iz Kola u dijelu
od 1/3, Slavka (Joze) Madunić iz Tomislavgrada u dijelu
od 1/3 i Milenke (Joze) Ćurić rođ. Madunić iz Splita u
dijelu od 1/3,
- k.č. 528/147 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 3 m2 upisana u Pl 358 u K.O. Kolo kao posjed
Iva Ivana Madunić iz Kola u dijelu od 1/4, Kate (Ivana)
Madunić iz Tomislavgrada u dijelu od ¼, Kristina (Ivana)
Madunić iz Kola u dijelu od ¼ i Stipe (Ivana) Madunić iz
Kola u dijelu od ¼, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara k.č. 528/147 zv. Potkolja“ površine 3 m2 upisana
u zk.ul.710 u K.O. Kolo kao suvlasništvo Ive (Ivana )
Madunić iz Kola u dijelu od 1/4, Kate (Ivana) Madunić iz
Tomislavgrada u dijelu od 1/4 i Kristina (Ivana) Madunić
iz Kola u dijelu od ¼ i Stipe (Ivana) Madunić iz Kola u
dijelu od ¼,
- k.č. 528/148 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
pov. 34 m2 upisana u Pl 583 u K.O. Kolo kao posjed
Stipe Ivana Madunić iz Kola u dijelu od 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 528/129 zv.
Potkolja“ pov. 36 m2 upisana u zk.ul. 1166 u K.O. Kolo
kao vlasništvo Stipe (Ivana ) Madunić iz Kola sa 1/1,
- k.č. 528/149 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 40 m2 upisana u Pl 351 u K.O. Kolo kao posjed
Davora (Ante) Bokanović iz Vedašića u dijelu od 1/1,
kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č.
528/149 zv. Potkolja“ površine 42 m2 upisana u zk.ul. 198
u K.O. Kolo kao vlasništvo Davora (Ante) Bokanović iz
Vedašića sa1/1,
- k.č. 528/136 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 47 m2 upisana u Pl 484 u K.O. Kolo kao posjed
Marka (Marka) Dilber iz Bukovice u dijelu od 1/4,
Marijana (Zvonke) Gudelj iz Crvenica u dijelu od ¼, i
Petar Martina Radoš iz Kola u dijelu od 2/4 kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 528/136 zv.
Potkolja“ površine 47 m2 upisana u zk.ul. 217 u K.O.
Kolo kao suvlasništvo Marka (Marka) Dilber iz Bukovice
u dijelu od 1/4, Marijana (Zvonke) Gudelj iz Crvenica u
dijelu od ¼, i Petar Martina Radoš iz Kola u dijelu od 2/4,
k.č. 528/150 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 10 m2 upisana u Pl 607 u K.O. Kolo kao
posjed „Protok“ d.o.o. Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 528/150 zv.
Potkolja“ pov. 10 m2 upisana u zk.ul. 142 u K.O. Kolo
kao vlasništvo „ Protok“ d.o.o. Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č. 528/151 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 3 m2 upisana u Pl 14 u K.O. Kolo kao posjed
Općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara k.č. 528/151 zv. Potkolja“ površine
3 m2 upisana u zk.ul.779 u K.O. Kolo kao vlasništvo
Općine Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č. 528/153 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 109 m2 upisana u Pl 14 u K.O. Kolo kao posjed
Općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara k.č. 528/153 zv. Potkolja“ površine 109
m2 upisana u zk.ul. 779 u K.O. Kolo kao vlasništvo
Općine Tomislavgrad sa 1/1,
k.č. 528/135 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 51 m2 upisana u Pl 362 u K.O. Kolo kao posjed
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Emila (Joze) Madunića iz Tomislavgrada sa 1/1, kojoj
po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 528/135 zv.
Potkolja“ površine 51 m2 upisana u zk.ul.691 u K.O. Kolo
kao vlasništvo Emila (Joze) Madunića iz Tomislavgrada
sa 1/1,
k.č. 528/137 zv.“Potkolja“ u naravi poslovna zgrada
i privredno dvorište površine 107 m2 upisana u Pl 467
u K.O. Kolo kao posjed „Giﬁks“ d.o.o. Tomislavgrad
sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara
k.č. 528/137 zv. Potkolja“ površine 107 m2 upisana u
zk.ul.355 u K.O. Kolo kao vlasništvo „ Giﬁks“ d.o.o.
Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č. 528/138 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 30 m2 upisana u Pl 14 u K.O. Kolo kao posjed
Općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara k.č. 528/138 zv. Potkolja“ površine 30
m2 upisana u zk.ul. 777 u K.O. Kolo kao vlasništvo
Mirka (Ivana) Anić iz Tomislavgrada sa 1/1,
k.č. 528/139 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 161 m2 upisana u Pl 168 u K.O. Kolo kao
posjed Ivana Marijana Tadić iz Kola sa 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 528/139 zv.
Potkolja“ površine 161 m2 upisana u zk.ul.52 u K.O.
Kolo kao vlasništvo Ivana Marijana Tadić iz Kola sa 1/1,
- k.č. 528/140 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 42 m2 upisana u Pl 14 u K.O. Kolo kao posjed
Općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara k.č. 528/140 zv. Potkolja“ površine
42 m2 upisana u zk.ul. 44 u K.O. Kolo kao vlasništvo
Općine Tomislavgrad sa 1/1,
k.č. 528/141 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 43 m2 upisana u Pl 499 u K.O. Kolo kao
posjed Mirko Martina Tadić iz Kola sa 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 528/141 zv.
Potkolja“ pov. 43 m2 upisana u zk.ul.826 u K.O. Kolo
kao vlasništvo Mirka Martina Tadić iz Kola sa 1/1,
k.č. 528/142 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 44 m2 upisana u Pl 370 u K.O. Kolo kao posjed
Ive Jure Bokanović rođ. Radoš iz Vedašića u dijelu od ½
i Joze Mate Bokanović iz Vedašića u dijelu od ½ kojoj
po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 528/142
zv. Potkolja“ površine 44 m2 upisana u zk.ul. 45 u K.O.
Kolo kao suvlasništvo Ive Jure Bokanović rođ. Radoš iz
Vedašića u dijelu od ½ i Joze Mate Bokanović iz Vedašića
u dijelu od ½,
k.č. 528/143 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 50 m2 upisana u Pl 532 u K.O. Kolo kao posjed
Katarina Luke Bagarić iz Tomislavgrada sa 1/1, kojoj
po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 528/143
zv. Potkolja“ površine 50 m2 upisana u zk.ul. 1149 u
K.O. Kolo kao vlasništvo Katarina Luke Bagarić iz
Tomislavgrada sa 1/1,
k.č. 528/144 zv.“Potkolja“ u naravi dvorište površine
40 m2 upisana u Pl 368 u K.O. Kolo kao posjed Ante
(Vinka) Madunića iz Tomislavgrada sa 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 528/144
zv. Potkolja“ površine 40 m2 upisana u zk.ul.1137 u
K.O. Kolo kao vlasništvo Ante (Vinka) Madunića iz
Tomislavgrada sa 1/1,
- k.č. 528/145 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 41 m2 upisana u Pl 14 u K.O. Kolo kao posjed
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Općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara k.č. 528/145 zv. Potkolja“ površine
41 m2 upisana u zk.ul. 682 u K.O. Kolo kao vlasništvo
Općine Tomislavgrad sa 1/1.
- k.č. 528/127 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 24 m2 upisana u Pl 334 u K.O. Kolo kao
posjed Ivana (Mate) Stipić iz Stipanića sa 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 528/127 zv.
Potkolja“ pov. 26 m2 upisana u zk.ul. 817 u K.O. Kolo
kao vlasništvo Ivana (Mate) Stipić iz Stipanića sa 1/1,
k.č. 528/128 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase 52
m2 upisana u Pl 368 u K.O. Kolo kao posjed Ivana (Mate)
Pašalić zv. Žuna iz Kola sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara k.č. 528/128 zv. Potkolja“ površine 66
m2 upisana u zk.ul. 980 u K.O. Kolo kao vlasništvo Ivana
(Mate) Pašalić zv. Žuna iz Kola sa 1/1,
k.č. 528/129 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase 53
m2 upisana u Pl 368 u K.O. Kolo kao posjed Mate (Jakova)
Pašalić iz Kola sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu
odgovara k.č. 528/129 zv. Potkolja“ povr. 53 m2 upisana
u zk.ul. 837 u K.O. Kolo kao vlasništvo Mate (Jakova)
Pašalić iz Kola sa 1/1,
k.č. 528/130 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
46 m2 upisana u Pl 373 u K.O. Kolo kao posjed Ante
(Joze) Pašalić iz Kola sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara k.č. 528/130 zv. Potkolja“ površine 63
m2 upisana u zk.ul. 354 u K.O. Kolo kao vlasništvo Ante
(Joze) Pašalić iz Kola sa 1/1,
k.č. 528/131 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase 57
m2 upisana u Pl 352 u K.O. Kolo kao posjed Ivica (Frane)
Tomas iz Tomislavgrada sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara k.č. 528/131 zv. Potkolja“ površine 62
m2 upisana u zk.ul. 1160 u K.O. Kolo kao vlasništvo Ivica
(Frane) Tomas iz Tomislavgrada sa 1/1,
k.č. 528/132 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase 41
m2 upisana u Pl 353 u K.O. Kolo kao posjed Dragan (Ilije)
Ripić iz Tomislavgrada sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara k.č. 528/132 zv. Potkolja“ površine
45 m2 upisana u zk.ul. 194 u K.O. Kolo kao vlasništvo
Dragan (Ilije) Ripić iz Tomislavgrada sa 1/1,
k.č. 528/133 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
28 m2 upisana u Pl 361 u K.O. Kolo kao posjed Ivana
(Ante) Antosović iz Donjeg Brišnika sa 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 528/133 zv.
Potkolja“ površine 29 m2 upisana u zk.ul. 968 u K.O. Kolo
kao vlasništvo Ivana (Ante) Antosović iz Donjeg Brišnika
sa 1/1,
k.č. 528/134 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 26 m2 upisana u Pl 234 u K.O. Kolo kao posjed
Mladena (Joze) Madunića iz Tomislavgrada sa 1/1, kojoj
po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 528/134
zv. Potkolja“ površine 28 m2 upisana u zk.ul. 978 u
K.O. Kolo kao vlasništvo Mladena (Joze) Madunića iz
Tomislavgrada sa 1/1,
k.č. 528/135 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 48 m2 upisana u Pl 362 u K.O. Kolo kao posjed
Emila (Joze) Madunića iz Tomislavgrada sa 1/1, kojoj
po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 528/135 zv.
Potkolja“ površine 51 m2 upisana u zk.ul. 691 u K.O. Kolo
kao vlasništvo Emila (Joze) Madunića iz Tomislavgrada
sa 1/1,
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- k.č. 528/137 zv.“Potkolja“ u naravi poslovna zgrada
i privredno dvorište površine 118 m2 upisana u Pl 467
u K.O. Kolo kao posjed „Giﬁks“ d.o.o. Tomislavgrad
sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara
k.č. 528/137 zv. Potkolja“ površine 107 m2 upisana u
zk.ul.355 u K.O. Kolo kao vlasništvo „ Giﬁks“ d.o.o.
Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č. 528/138 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 30 m2 upisana u Pl 14 u K.O. Kolo kao posjed
Općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara k.č. 528/138 zv. Potkolja“ površine 30
m2 upisana u zk.ul. 777 u K.O. Kolo kao vlasništvo
Općine Tomislavgrad sa 1/1,
k.č. 528/139 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 153 m2 upisana u Pl 168 u K.O. Kolo kao
posjed Ivana Marijana Tadić iz Kola sa 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 528/139 zv.
Potkolja“ površine 161 m2 upisana u zk.ul.52 u K.O.
Kolo kao vlasništvo Ivana Marijana Tadić iz Kola sa 1/1,
- k.č. 528/140 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 42 m2 upisana u Pl 14 u K.O. Kolo kao posjed
Općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara k.č. 528/140 zv. Potkolja“ površine
42 m2 upisana u zk.ul. 44 u K.O. Kolo kao vlasništvo
Općine Tomislavgrad sa 1/1,
k.č. 528/141 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 43 m2 upisana u Pl 499 u K.O. Kolo kao
posjed Mirko Martina Tadić iz Kola sa 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 528/141 zv.
Potkolja“ površine 43 m2 upisana u zk.ul.826 u K.O.
Kolo kao vlasništvo Mirka Martina Tadić iz Kola sa 1/1,
k.č. 528/142 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 44 m2 upisana u Pl 370 u K.O. Kolo kao posjed
Ive Jure Bokanović rođ. Radoš iz Vedašića u dijelu od ½
i Joze Mate Bokanović iz Vedašića u dijelu od ½ kojoj
po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 528/142
zv. Potkolja“ površine 44 m2 upisana u zk.ul. 45 u K.O.
Kolo kao suvlasništvo Ive Jure Bokanović rođ. Radoš iz
Vedašića u dijelu od ½ i Joze Mate Bokanović iz Vedašića
u dijelu od ½,
k.č. 528/143 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 51 m2 upisana u Pl 532 u K.O. Kolo kao posjed
Katarina Luke Bagarić iz Tomislavgrada sa 1/1, kojoj
po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 528/143
zv. Potkolja“ površine 50 m2 upisana u zk.ul. 1149 u
K.O. Kolo kao vlasništvo Katarina Luke Bagarić iz
Tomislavgrada sa 1/1,
k.č. 528/144 zv.“Potkolja“ u naravi dvorište površine
40 m2 upisana u Pl 368 u K.O. Kolo kao posjed Ante
(Vinka) Madunića iz Tomislavgrada sa 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 528/144
zv. Potkolja“ površine 40 m2 upisana u zk.ul.1137 u
K.O. Kolo kao vlasništvo Ante (Vinka) Madunića iz
Tomislavgrada sa 1/1,
- k.č. 528/145 zv.“Potkolja“ u naravi oranica 3 klase
površine 40 m2 upisana u Pl 14 u K.O. Kolo kao posjed
Općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara k.č. 528/145 zv. Potkolja“ površine 41
m2 upisana u zk.ul. 682 u K.O. Kolo kao vlasništvo
Općine Tomislavgrad sa 1/1.
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Članak 2.
Utvrđuje se da je općina Tomislavgrad korisnik
potpunog izvlaštenja zemljišta za proširenje i izgradnju
ceste „Potkolja“ na nekretninama navedenim u čl. 1. ove
odluke.

upis nekretnine kao javnog dobra i predmetno zemljište
upisati kao vlasništvo Općine Tomislavgrad sa 1/1.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

Članak 3.
Određuje se nadležna Služba za geodetske poslove,
imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina Općine
Tomislavgrad da provede postupak izvlaštenja predmetnih
nekretnina u skladu sa odredbama Zakonom o izvlaštenju
(˝Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine˝ broj :
70/07, 36/10, 27/12 i 34/16).
Članak 4.
Ova Odluka Stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Tomislavgrad.“
Broj: 01-02-1565/17
Tomislavgrad, 21.7. 2017.godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.

Broj:01-02-1566/17
Tomislavgrad, 21.7. 2017.godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 37. i 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 7. stavak 2. i 3. Zakona o stvarnim pravima
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13 i 100/13),
Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj
21.srpnja 2017.godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra
Članak 1.

***
Na temelju članka 37. i 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99,
2/00 i 6/05) i članka 7. stavak 2. i 3. Zakona o stvarnim
pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/13 i
100/13), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici
održanoj 21.srpnja 2017.godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra

UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine u
javnoj uporabi zemljište označeno po zemljišno-knjižnom
i katastarskom operatu kao:
- k.č. 156/103 zv.“Put“ u naravi put pov. 103 m2
upisana u zk.ul.1894 u K.O. Tomislavgrad, kao vlasništvo
općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po katastarskom
operatu odgovara k.č. 2047 zv. „Upravna zgrada“ u naravi
upravna zgrada površine 111 m2 i dvorište površine 468
m2 upisan2 u PL 233 posjed šumske uprave 1/1.
Članak 2.

Članak 1.
UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine kao
javnog dobra zemljišta označenog po zemljišnoknjižnom
operatu kao:
- k.č. 55/7 potok zv.“ Ričina“ pov. 1020 m2 upisana
u zk.ul.186 u K.O. Crvenice, kao javno dobro sa 1/1,
kojoj po katastarskom operatu odgovara dio k.č. 2070
zv. „Potputnjača“ u prirodi paš. 3 kl. površine 2043 m2
upisana u PL 81 u K.O. Crvenice kao posjed Šimuna
(Šimuna) Krajinović iz Crvenica sa 1/1 i
- k.č. 55/8 potok zv.“Ričina“ pov. 931 m2 upisana
u zk.ul. 189 u K.O. Crvenice, kao javno dobro sa 1/1,
kojoj po katastarskom operatu odgovara dio k.č. 2071
zv. „Potputnjača“ u prirodi liv. 5 kl. površine 2544 m2
upisana u PL 81 u K.O. Crvenice kao posjed Šimuna
(Šimuna) Krajinović iz Crvenica sa 1/1.

Zemljišnoknjižni ured Općinskog sud u Livnu
Odjeljenje suda Tomislavgrad brisat će ranije izvršeni upis
kao nekretnine od javnog interesa i predmetno zemljište
upisati kao vlasništvo Šumske uprave Tomislavgrad iz
Tomislavgrada sa 1/1..
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1573/17
Tomislavgrad, 21.7. 2017.godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.

Članak 2.

***

Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Livnu
Odjeljenje suda Tomislavgrad brisat će ranije izvršeni

Na temelju članka 37. i 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00
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ODLUKU
o pokretanju postupka izrade Akcijskog plana
energetske učinkovitosti

i 6/05), članka 7. stavak 3. Zakona o stvarnim pravima
(«Službene novine Federacije BiH», broj 66/13 i 100/13),
Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj
dana 21. srpnja 2017.godine, d o n o s i

Članak 1.
ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine
Članak 1.
UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine u
općoj uporabi zemljište označeno kao:
- k.č. 1883/2 zv. “Prolaz kod KOM. BAN.” površine 18
m2, upisan u PL 227 u k.o. Tomislavgrad kao posjed DS.
Putevi u dijelu 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom stanju
odgovara parcela označena kao k.č. 1883/2 zv. “Prolaz kod
kom Banke” površine 18 m2 upisana u zemljišnoknjižni
uložak broj 801 u k.o. Tomislavgrad.
- k.č. 2337/3 zv. “UL. Omlad. Brigada” površine 5
m2, upisan u PL 227 u k.o. Tomislavgrad kao posjed DS.
Putevi u dijelu 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom stanju
odgovara parcela označena kao k.č. 2337/2 zv. “UL.
Omlad. Brigada” površine 5 m2 upisana u zemljišnoknjižni
uložak broj 2319 u k.o. Tomislavgrad.
Članak 2.
U katastarskim knjigama Općine Tomislavgrad,
Služba za geodetske poslove, imovinsko – pravne poslove
i katastar nekretnina općine Tomislavgrad i zemljišnim
knjigama Općinskog suda u Livnu odjeljenja suda u
Tomislavgradu; brisat će upis zemljišta iz točke 1. Ove
odluke kao nekretnine od općeg interesa, a predmetno
zemljište upisati kao neplodno zemljište, čiji će nositelj
prava vlasništva i posjeda 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:01-02-1567/17
Tomislavgrad,21.7. 2017.godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 15. Zakona o energetskoj učinkovitosti
u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine F
BiH”, broj: 22/17 ), članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine F BiH“ broj: 49/06), članka 61. Statuta općine
Tomislavgrad (“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”,
broj: 2/99, 2/00 i 6/05) i članka 103. stavak 1. Poslovnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad (“Službeni glasnik općine
Tomislavgrad” broj 5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 21.srpnja 2017 godine, d o n o s i :

Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Akcijskog
plana energetske učinkovitosti općine za razdoblje 2018
– 2020, uz uvažavanje:
•

postojećih strateških i planskih dokumenata po
vertikalnim i horizontalnim razinama;

•

postojećeg tehničkog stanja javnih objekata i sustava,
te razvojnih prioriteta i potreba općine;

•

raspoloživih i budućih kapaciteta općine;

•

pozitivnih
okruženju.

društveno-gospodarskih

odnosa

u

Članak 2.
Akcijski plan energetske učinkovitosti općine u
potpunosti treba da:

 uzima u obzir gospodarsku, društvenu, okolišnu
i prostornu dimenziju razvoja;
 osigura vertikalnu usklađenost s prioritetima
Akcijskih planova energetske učinkovitosti viših razina
vlasti, predstavljajući instrument za operacionalizaciju
Akcijskih planova energetske učinkovitosti na razini
FBiH i BiH;
 osigura komplementaranost i usklađenost sa
strateškim razvojnim dokumentima (vremenski, sadržajno
i metodološki) kako bi se osigurao dugoročni društvenogospodarski razvoj općine.
Članak 3.
Postupak izrade Akcijskog plana energetske
učinkovitosti općine temeljit će se na načelima održivog
razvoja.
Članak 4.
Načelnik općine imenovati će Koordinatora i Tim
za energetsku učinkovitost (TEU) za postupak izrade
Akcijskog plana energetske učinkovitosti.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom glasniku općine
Tomislavgrad”.
Broj:01-02-1564/17
Tomislavgrad, 21.7. 2017. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
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Na temelju članka 61. stavak 5. alineja 3. Statuta
Općine Tomislavgrad («Službeni glasnik Općine
Tomislavgrad», broj: 2/99, 2/00 i 6/05) i članka 27. stavak
1. i 2. Pravila mjesne zajednice («Službeni glasnik Općine
Tomislavgrad», broj 7/06), Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 21. srpnja 2017. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o potvrđivanju rezultata izbora za članove Vijeća
mjesnih zajednica na području općine Tomislavgrad

III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku Općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-1575/17
Tomislavgrad, 21.7. 2017. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.

Članak 1.

***

Potvrđuju se rezultati izbora za članove Vijeća mjesnih
zajednica na području općine Tomislavgrad, koji su
održani dana 16.07.2017. godine.

Na temelju članka 51. stavka 1. i 2. i članka 147. Zakona
o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene
novine F BiH“, broj 35/05), članka 112. i114. stavak 3.
a u svezi s člankom 10. stavak 4. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne
službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine
Hercegbosanske županije“, broj 4/14 i 5/16), članka 40.
Uredbe o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva
tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji
(„Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 6/14)
članka 34. i 35. Uredbe o poslovima temeljne djelatnosti
iz mjerodavnosti tijela državne službe Hercegbosanske
županije koje obavljaju državni službenici, uvjetima
za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava
iz radnog odnosa („Narodne novine Hercegbosanske
županije“, broj 6/14), članka 24 i 25. Uredbe o dopunskim
poslovima temeljne djelatnosti iz mjerodavnosti tijela
državne službe koje obavljaju namještenici i poslovima
pomoćne djelatnosti koje obavljaju zaposlenici („Narodne
novine Hercegbosanske županije“, broj 6/14) i članka
7. i 10. stavak 1. Odluke o organizaciji i radu Stručne
službe Općinskog vijeća(„Službeni glasnik općine
Tomislavgrad“, broj 7/06) tajnik Općinskog vijeća općine
Tomislavgrad, uz suglasnost Općinskog vijeća, d o n o s i

Članak 2.
Izvješće o provedenim izborima za članove vijeća
dvadeset pet mjesnih zajednica na području općine
Tomislavgrad s rezultatima izbora čini sastavni dio ovoga
rješenja.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku Općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1572/17
Tomislavgrad, 21.7. 2017. 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 21.srpnja 2017. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem
ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Stručne
službe Općinskog vijeća Tomislavgrad
I
Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe Općinskog
vijeća Tomislavgrad.
II
Pravilnik naveden u točki 1. ovoga rješenja je sastavni
dio istog.

PRAV I LN I K
o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji
radnih mjesta Stručne službe Općinskog vijeća
Tomislavgrad
I – TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim
Pravilnikom,
sukladno
zakonskim
i
podzakonskim propisima, utvrđuje se unutarnje ustrojstvo
Stručne službe Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu:
Stručna služba), koje obuhvaća: nazive radnih mjesta, opis
poslova, uvjete za obavljanje poslova, vrstu djelatnosti,
naziv skupine poslova, složenost poslova, status
izvršitelja, poziciju radnog mjesta i broj izvršitelja, način
rukovođenja Stručnom službom, ovlasti i odgovornosti
rukovođenja; programiranje i planiranje poslova, radne
odnose i stegovnu odgovornost, stručno obrazovanje i
usavršavanje, prijem vježbenika i volontera, javnost rada
te druga pitanja koja se odnose na ustrojstvo rada.
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Članak 2.
Unutarnje ustrojstvo Stručne službe utvrđuje se
na način kojim se osigurava zakonito, stručno, racionalno
i pravodobno obavljanje poslova Službe, eﬁkasno
rukovođenje, puna zaposlenost državnih službenika i
namještenika kao i javnost rada.
Članak 3.
Za potrebe rada Općinskog vijeća i radnih tijela,
Stručna služba obavlja slijedeće poslove:
sudjelovanje u pripremi Programa rada
Općinskog vijeća i praćenju njegove provedbe;
pripremanje sjednica Općinskog vijeća i radnih
tijela;
izrada nacrta i prijedloga akata, mišljenja,
izvješća, zapisnika, te drugih materijala za potrebe
Općinskog vijeća;
praćenje i provedba poslova i zadataka koji za
službu proizlaze iz zaključaka Općinskog vijeća;
poslove informiranja javnosti o radu Općinskog
vijeća;
druge poslove za potrebe Općinskog vijeća i
radnih tijela Općinskog vijeća.
Poslove iz stavka 1. ovog članka obavlja tajnik
Općinskog vijeća sa službenicima i namještenicima
Službe.
II –UNUTARNJE USTROJSTVO STRUČNE S
LUŽBE
Članak 4.
Stručna služba utemeljena je kao služba predstavničkog
tijela vlasti, Općinskog vijeća Tomislavgrad, te u okviru
iste nisu utemeljene unutarnje organizacijske jedinice.
III – SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
Članak 5.
U okviru Stručne službe utvrđuju se poslovi i zadaci
za pet (5) izvršitelja, opis poslova, uvjeti za obavljanje
poslova, vrsta djelatnosti, naziv skupine poslova, složenost
poslova, status izvršitelja, pozicija radnog mjesta i broj
izvršitelja, kako slijedi:
1.

Tajnik Općinskog vijeća

Opis poslova: rukovodi Službom; predstavlja i zastupa
Službu; organizira i osigurava zakonito, učinkovito i
pravodobno obavljanje svih poslova iz mjerodavnosti
Službe i eﬁkasno funkcioniranje Službe; donosi opće i
pojedinačne akte za koje je ovlašten i poduzima druge
mjere za obavljanje poslova iz mjerodavnosti Službe;
odlučuje sukladno zakonu, o pravima, obvezama i
odgovornostima državnih službenika i namještenika
iz radnog odnosa; raspoređuje poslove na službenike i
namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova;
priprema i donosi Program rada Službe; osigurava

Stranica 12

suradnju Službe s Općinskim vijećem, službama za
upravu i drugim službama općine Tomislavgrad, drugim
tijelima uprave i pravnim osobama, odgovara za
korištenje ﬁnancijskih i materijalnih potencijala; pomaže
predsjedniku u pripremanju sjednica i organiziranju rada
Općinskog vijeća; osigurava čuvanje i uporabu pečata
Općinskog vijeća i Službe; brine o informiranju javnosti
o radu Općinskog vijeća, obavlja i druge poslove za koje
je zakonom i drugim propisima ovlašten, kao i poslove
koje mu povjeri Općinsko vijeće.
Uvjeti za obavljanje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni fakultet;
položen ispit općeg znanja ili stručni upravni ispit,
poznavanje rada na računalu; šest ( 6 ) godina radnog
iskustva u struci nakon završene visoke stručne spreme.
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv skupine poslova: stručno-operativni
Složenost poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: rukovodeći državni službenik
Pozicija radnog mjesta: rukovoditelj tijela
Broj izvršitelja: jedan (1) izvršitelj
2. Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove
Opis poslova: izrađuje nacrte i prijedloge općih i
pojedinačnih akata iz mjerodavnosti Općinskog vijeća i
radnih tijela Općinskog vijeća, vrši nomotehničku obradu
istih, te priprema izmjene i dopune istih; daje stručna
mišljenja o prijedlozima akata koje donosi Općinsko
vijeće i radna tijela Općinskog vijeća; priprema autentična
tumačenja odluka i drugih akata Općinskog vijeća,
priprema prečišćene tekstove akata kao i ispravak istih:
prati donošenje i izmjene propisa; vrši obradu odluka i
drugih akata donesenih na sjednici Općinskog vijeća
i obradu amandmana; izrađuje akte iz mjerodavnosti
Službe, radi na pripremi mišljenja, izvješća i informacija;
obavlja poslove korespodencije s
federalnim i
županijskim ministarstvima i drugim državnim tijelima
i službama u pogledu pribavljanja stručnih mišljenja po
pitanjima primjene zakonskih i drugih propisa; obavlja i
druge poslove koje mu povjeri rukovoditelj Službe.
Uvjeti za obavljanje poslova: VSS/VII stupanj, stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sustava studiranja; pravni fakultet; položen
ispit općeg znanja ili stručni upravni ispit; poznavanje
rada na računalu; tri (3) godine radnog iskustva u struci
nakon završene visoke stručne spreme.
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv skupine poslove: normativno-pravni
Složenost poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni savjetnik
Broj izvršitelja: jedan (1) izvršitelj
3.
Opis

Viši stručni suradnik za stručno operativne
poslove.
poslova:

obavlja

poslove

pripremanja

i
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održavanja sjednica Općinskog vijeća i radnih tijela,
slanja poziva i materijala za sjednice Općinskog vijeća i
radnih tijela putem odgovarajućeg programskog rješenja
za pripremu i realizaciju e- sjednica Općinskog vijeća
i upravljanje dokumentima; vodi i izrađuje zapisnike
sa sjednica radnih tijela, izrađuje izvješća sa sjednica
radnih tijela, opslužuje radna tijela, sudjeluje u izradi
Programa rada Službe, priprema informacije koje se
razmatraju na sjednicama Općinskog vijeća , odnosno
radnim tijelima, obavlja poslove korespodencije s drugim
institucijama i organizacijama, izrađuje dopise i odgovore
na zaprimljene podneske; obavlja i druge poslove koje mu
povjeri rukovoditelj Službe.
Uvjeti za obavljanje poslova: VSS/VII stupanj, stručne
spreme , odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; fakultet javne
uprave; položen ispit općeg znanja ili stručni upravni
ispit, poznavanje rada na računalu; dvije ( 2 ) godine
radnog iskustva u struci nakon završene visoke stručne
spreme.
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv skupine poslova: stručno-operativni
Složenost poslova: složeniji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: viši stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan (1 ) izvršitelj
4.

Viši samostalni referent za administrativnopravne poslove.

Opis poslova: vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica
Općinskog vijeća, obavlja poslove u svezi objave akata
u Službenom glasilu općine, pruža stručnu pomoć
vijećnicima u izvršavanju njihovih dužnosti, obavlja
stručnu obradu vijećničkih pitanja i inicijativa upućenih
od strane vijećnika, prosljeđuje iste na rješavanje i stara
se o pravodobnom odgovoru, brine o čuvanju izvornika
odluka i drugih akata Općinskog vijeća i radnih tijela,
zaprima i obrađuje zahtjeve upućene Općinskom vijeću
temeljem Zakona o slobodi pristupa informacijama, vodi
evidenciju o izdanim vijećničkim iskaznicama; obavlja i
druge poslove koje mu povjeri rukovoditelj Službe.
Uvjeti za obavljanje poslove: VŠS/VI stupanj, upravni
pravnik, položen stručni ispit, dvije (2) godine radnog
iskustva nakon stjecanja više stručne spreme, poznavanje
rada na računaru.
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
Naziv skupine poslova: stručno-operativni
Složenost poslova: složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršitelja: jedan (1 ) izvršitelj
5.

Referent za operativno-tehničke poslove

Opis poslova: prikuplja podatke i vodi evidenciju o
sudjelovanju u radu na sjednicama Općinskog vijeća i
radnih tijela i priprema prijedloge za isplatu naknada
vijećnicima i članovima radnih tijela; izrađuje pretipkani
tekst zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća, obavlja
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poslove kopiranja, kompletiranja, slaganja i otpreme
materijala i poziva za sjednice Općinskog vijeća i
radnih tijela; obavlja sve tehničke poslove oko priprema
sjednica Općinskog vijeća i radnih tijela; obavlja poslove
tehničkog tajnika, poslove najave i prijema stranaka; po
potrebi kontaktira sa vijećnicima i članovima radnih tijela;
obavlja daktilografske poslove za potrebe Općinskog
vijeća i radnih tijela; obavlja i druge poslove koje mu
povjeri rukovoditelj Službe.
Uvjeti za obavljanje poslova: SSS/ IV stupanj,
društvenog smjera, položen stručni ispit, jedna (1) godina
radnog iskustva nakon stjecanja srednje stručne spreme,
poznavanje rada na računalu.
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv skupine poslova: operativno-tehnički
Složenost poslova: jednostavni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: referent
Broj izvršitelja: jedan (1) izvršitelj
IV – NAČIN RUKOVOĐENJA
Članak 6.
Stručnom službom rukovodi tajnik Općinskog vijeća.
Tajnik obavlja poslove od značaja za organizaciju
Službe, predstavlja Službu i:
organizira rad Službe i osigurava zakonitost,
pravilnost, pravodobnost i ekonomičnost obavljanja
poslova i zadataka i eﬁkasno funkcioniranje Službe kao
cjeline;
donosi akte iz mjerodavnosti Službe i poduzima
druge mjere za koje je ovlašten;
odlučuje sukladno Zakonu o pravima,
dužnostima i odgovornostima službenika i namještenika
Službe;
donosi i realizira Program rada Službe;
obavlja i druge poslove određene Statutom,
Poslovnikom i ovim Pravilnikom.
V – ODGOVORNOST ZA RAD
Članak 7.
Za rukovođenje i za rad Stručne službe, kao i za svoj
rad tajnik je odgovoran Općinskom vijeću.
Za svoj rad Stručna služba odgovorna je tajniku.
VI – OBAVLJANJE POSLOVA I ZADATAKA
Članak 8.
U obavljanju poslova iz svog djelokruga, Stručna
služba surađuje s općinskim službama za upravu, drugim
tijelima uprave, upravama i upravnim ustanovama na
nivou Hercegbosanske županije, Federacije Bosne i
Hercegovine i Bosne i Hercegovine.
Računovodstvene i personalne poslove kao i druge
poslove za potrebe Stručne službe obavljat će mjerodavne
službe Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine
Tomislavgrad.
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VII – PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE RADA
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IX – STRUČNO OBRAZOVANJE I
USAVRŠAVANJE

Članak 9.
Članak 14.
Program rada Stručne službe priprema i donosi tajnik
Općinskog vijeća krajem tekuće godine za narednu
kalendarsku godinu.
Program rada sadrži zadatke koji su u mjerodavnosti
Stručne službe sukladno Statutu, Poslovniku o radu
Općinskog vijeća i Odluci o organizaciji i radu Stručne
službe. Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci
Stručne službe, njihov sadržaj i način izvršenja, nositelji
poslova, te rokovi za njihovo izvršenje.
VIII – RADNI ODNOSI I STEGOVNA
ODGOVORNOST

Državni službenici i namještenici obvezni su raditi na
svom stručnom obrazovanju i usavršavanju za obavljanje
poslova na koje su raspoređeni putem sudjelovanja na
savjetovanjima, seminarima i drugim sličnim oblicima
obrazovnih aktivnosti.
Sredstva za stručno obrazovanje i usavršavanje
osiguravaju se u Proračunu općine.
Plan stručnog usavršavanja službenika i namještenika
donosi tajnik najkasnije do 31. siječnja za tekuću godinu.
X – VJEŽBENICI I VOLONTERI

Članak 10.

Članak 15.

Prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika
obavlja se sukladno odredbama Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe
u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine HBŽ“,
broj 1/14 i 5/16), podzakonskim aktima donesenim na
temelju istog, te odredbama ovog Pravilnika.

Broj i struktura vježbenika i volontera koji se primaju
u radni odnos, odnosno na volonterski rad utvrđuje
se Planom prijema vježbenika i volontera koji donosi
tajnik za svaku godinu najkasnije u roku mjesec dana od
donošenja Proračuna.
XI – JAVNOST RADA

Članak 11.
Članak 16.
Tajnika postavlja Općinsko vijeće po postupku
predviđenom Zakona o državnim
službenicima
i namještenicima u tijelima državne službe u
Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine HBŽ“, broj
1/14 i 5/16).
Tajnik odlučuje o prijemu u radni odnos državnih
službenika i namještenika.
O pravima i dužnostima državnih službenika i
namještenika odlučuje tajnik, osim kada je zakonom i
podzakonskim aktima utvrđeno da odlučuje drugo tijelo.
O pravima i dužnostima državnih službenika i
namještenika donosi se rješenje.

Tajnik podnosi Općinskom vijeću godišnje izvješće o
radu Stručne službe.
Pristup informacijama kojima raspolaže Stručna služba
omogućuje se sukladno odredbama Zakona o slobodi
pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 32/01) i Naputka
za provođenja Zakona o slobodi pristupa informacija
u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH,“ broj 57/01), te ovisno o potrebi putem
sredstava javnog informiranja.
XII – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Članak 17.
Na državne službenike i namještenike primjenjuju se
odgovarajuće odredbe Pravilnika o radnim odnosima i
plaćama Jedinstvenog općinskog tijela uprave općine
Tomislavgrad.
Članak 13.
Državni službenici i namještenici podliježu stegovnoj
odgovornosti, sukladno odredbama Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine HBŽ“, broj
1/14 i 5/16) i Uredbi o pravilima stegovnog postupka za
stegovnu odgovornost državnih službenika i namještenika
u tijelima državne službe Hercegbosanske županije
(„Narodne novine HBŽ“, broj 11/14 ).

U roku od tri (3) mjeseca od stupanja na snagu ovog
Pravilnika tajnik će donijeti rješenja kojima će državne
službenike i namještenike koji se na dan stupanja na snagu
Pravilnika zateknu na radu u Stručnoj službi postaviti,
odnosno rasporediti na radna mjesta za koje ispunjavaju
uvjete utvrđene ovim Pravilnikom.
U roku iz stavka 1. ovog članka tajnik će zaključiti
ugovore o radu na neodređeno vrijeme s namještenicima
koji se zateknu na radu u Stručnoj službi na poslovima
pomoćne djelatnosti i rasporediti ih na radna mjesta
zaposlenika utvrđena u ovom Pravilniku, za koja
ispunjavaju uvjete.
Članak 18.
Osobe koje su zasnovale radni odnos na radnim
mjestima državnih službenika u Stručnoj službi nakon
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objavljivanja presude Ustavnog suda Federacije BiH,
broj:U-27/09 (čl.116 Zakona) ostaju na radnim mjestima
državnih službenika na koja su postavljeni, dok se za ta
radna mjesta ne provode natječaj sukladno Zakonu.
Ukoliko osobe iz stavka 1. ne budu primljene u Državnu
službu po raspisanom natječaju, koji će se raspisati u roku
od 3 mjeseca od stupanja na snagu ovog Pravilnika,
prestaje im radni odnos.
Članak 19.
Državni službenici koji se nalaze na rukovodećim
radnim mjestima (čl.117. Zakona), ostaju na istima
do popune tih radnih mjesta po natječajnoj proceduri
sukladno Zakonu.
Ukoliko vodeći državni službenik iz stavka 1. ovog
članka ne bude ponovo postavljen na istu poziciju u
Stručnoj službi po raspisanom javnom natječaju, koji će
se raspisati u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog
Pravilnika, rasporedit će se na odgovarajuće radno mjesto
unutar Službe.
Članak 20.
Upražnjena radna mjesta državnih službenika i
namještenika popunjavat će se sukladno Zakonom.
Članka 21.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje
važiti Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Stručne službe
Općinskog vijeća Tomislavgrad („Službeni glasnik općine
Tomislavgrad“, broj 7/06).

I
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje javnog
nadmetanja za raspolaganje nakretninama Općine
Tomislavgrad, kojeg čine:
- Kristijan Petrović - predsjednik,
- Nasko Zahirović - zamjenik predsjednika,
- Ante Tadić - član,
- Ines Perić- zamjenik člana,
- Marija Kovačević - član,
- Nikola Krstanović - zamjenik člana.
II
Povjerenstvo će provoditi sve postupke javnog
nadmetanja za prodaju, zakup i opterećenje pravom
građenja nekretnina kojima je vlasnik ili kojima raspolaže
Općina Tomislavgrad.
III
Naknadu za rad Povjerenstva odredit će posebnim
zaključkom Općinski načelnik.
IV
Stupanjem na snagu ovog rješenja, stavlja se van
snage ranije rješenje o imenovanju članova Povjerenstva
za provođenje javnog nadmetanja za raspolaganje
nekretnima Općine Tomislavgrad (Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad 3/14).
V

Članak 22.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja rješenja
o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na isti, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Tomislavgrad“.
Broj: 01-02- 1575/17
Tomislavgrad, 21.7. 2017.godine
TAJNIK OPĆINSKOG VIJEĆA,
Katija Skočibušić, dipl.iur.
***
Na temelju članka 37. Statuta Općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00
i 6/05) i članka 9. Pravilnika o postupku javnog natječaja
za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije,
županija, općina i gradova (“Službene novine Federacije
BiH”, 17/2014.), Općinsko vijeće Tomislavgrad na
sjednici održanoj 21.srpnja 2017. donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog
nadmetanja za raspolaganje nekretninama
Općine Tomislavgrad

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u Službenom glasniku Općine Tomislavgrad.
Broj:01-02-1574/17
Tomislavgrad, 21.7.2017. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad
(„Službeni glasnik općine Tomislavgrad“, broj 2/69,
2/00 i 6/05), članka 4. a u svezi s člankom 12. stavak
1. i 2. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 25/03, 16/04 i
67/05), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici
održanoj 21.srpnja 2017.godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. Utvrđuje se prestanak i brisanje u zemljišnim i
katastarskim knjigama na gradskom građevnom zemljištu
upisanog posjeda u korist općine Tomislavgrad, te upis
prava vlasništva i promjene posjeda na predmetnom
zemljištu bez naknade označenog kao:
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- k.č. 1623/25 zv. „Podvornica“ u naravi dvorište
pov. 419 m2 upisano u PL 230 u K.O.Tomislavgrad na
ime posjednika Općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č. 1623/25 zv.
„Podvornica“ pov. 419 m2 upisano u zk.ul.broj 994 u
K.O. Tomislavgrad kao vlasništvo Joze (Mate) Jurič iz
Tomislavgrada sa 1/1.
2. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Livnu
– Odjeljenje suda Tomislavgrad i Služba za geodetske
poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina
Općine Tomislavgrad po pravomoćnosti ovog Rješenja
i provođenja prijavnog lista izvršit će upis prava
vlasništva i promjene posjeda u korist Joze (Mate) Jurič
iz Tomislavgrada sa dijelom od ½ i Kristijane (Mate)
Sladoja ud.Ante iz Tomislavgrada sa dijelom od 1/2.
Obrazloženje
Službi za geodetske poslove, imovinsko-pravne
poslove i katastar nekretnina općine Tomislavgrad Jozo
(Mate) Jurič iz Tomislavgrada podnio je zahtjev za
usklađivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog operata
na gore navedenom zemljištu broj:05/2-31-5-737/17 od
19.5.2017.godine.
U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja
Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i
katastar nekretnina utvrdila je slijedeće činjenično stanje:
- da je predmetna parcela po zemljišnoknjižnom
operatu označena kao k.č.1343/20 zv.“Građevno
zemljište“ pov. 543 m2 upisana u zk.ul.27 u K.O.
Tomislavgrad kao vlasništvo Joze (Mate) Jurič iz
Tomislavgrada sa 1/1, kojoj po katastarskom operatu
odgovara k.č. 1594/10 zv.“Podgrebnica“ u naravi kuća i
zgrada pov. 58 m2 upisana u PL 368 u K.O.Tomislavgrad
kao posjed Joze (Mate) Jurič iz Tomislavgrada sa 1/1,
k.č. 1594/9 zv.“Podgrebnica“ u naravi kuća i zgrada pov.
66 m2 upisana u PL 814 K.O.Tomislavgrad kao posjed
Kristijane (Mate) Sladoja ud.Ante iz Tomislavgrada sa
1/1 i k.č. 1623/25 zv.“Podgrebnica“ u naravi dvorište pov.
419 m2 upisana u PL 230 u K.O.Tomislavgrad kao posjed
općine Tomislavgrad sa 1/1,
- da je predmetna parcela po katastarskom operatu
označena kao k.č. 1623/25 zv.“Podgrebnica“ u naravi
dvorište pov. 419 m2 upisana u PL 230 u K.O.Tomislavgrad
kao posjed općine Tomislavgrad sa 1/1, tj. ista u
katastarskim knjigama nije upisana kao posjed vlasnika
parcele iako je ista oduvijek bila u vlasništvu i posjedu
gore navedenih suvlasnika, a općina Tomislavgrad nije
nikad koristila predmetno zemljište,
- da je dana 13.06.2017. godine pismeno na zapisnik
Izjavu dao Jozo (Mate) Jurič u kojoj je izjavio da je
predmetno zemljište kupio od općine Tomislavgrad
1964.godine, što dokazuje Rješenjem Skupštine
općine Duvno broj:PJ-04/2-broj:21/1-64 od 26. maja
l964.godine od kada je predmetna parcela stvarno
vlasništvo i posjed podnositelja zahtjeva za koju je isti
priložio zemljišnoknjižni izvadak kojim dokazuje da
je stvarni vlasnik predmetnog zemljišta. Podnositelj
zahtjeva je na usmenoj javnoj raspravi izjavio kako bi
predmetno zemljište bilo usklađeno po katastarskom i
zemljišnoknjižnom operatu da se isto knjiži na ime Joze

Stranica 16

(Mat) Jurič iz Tomislavgrada u dijelu od ½ i njegove sestre
Kristijane (Mate) Sladoja iz Tomislavgrada u dijelu u ½,
- da je Općinsko javno pravobraniteljstvo Tomislavgrad
službeno na zahtjev Službe izdalo Suglasnost broj:
M:11/17 od 26.06.2017. godine da stvarni suvlasnici
predmetne parcele mogu biti upisani kao posjednici
predmetnog zemljišta u skladu sa odredbama članka 4. i
članka 12. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 25/03, 16/04 i
67/05).
Na temelju naprijed utvrđenog činjeničnog stanja
odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.
Prema zakonskim odredbama članka 4. gradsko
građevno zemljište može biti u državnom i privatnom
vlasništvu, a člankom 12. stavak 1. i 2. određeno je da
građevno zemljište određuje Općinsko vijeće svojom
odlukom i može se odrediti kao zemljište koje je pretežno
izgrađeno i kao takvo čini prostorno funkcionalnu cjelinu
u gradu i naselju gradskog karaktera i zemljište koje
je obuhvaćeno granicama urbanističkog plana grada,
odnosno naselja gradskog karaktera koje je predviđeno za
proširenje grada, odnosno naselja.
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, niti
se može pokrenuti upravni spor pošto se radi o aktu
raspolaganja Općinskog vijeća.
Broj:05/2-31-5-737/17
Tomislavgrad, 21.7. 2017.godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, br. 2/99,
2/00, 6/05), Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj
19.rujna 2017. godine, d o n o s i
ODLUKU
o subvenciji prijevoza studenata akademske 2017/18.
godine koji imaju prebivalište na području
općine Tomislavgrad
Članak 1.
Općina Tomislavgrad će subvencionirati prijevoz
studenata na svim relacijama od Tomislavgrada do mjesta
studiranja u iznosu od 40% od cijene karte, osim grada
Mostara gdje su druge vrste subvencija.
Članak 2.
Subvencija će se moći koristiti 4 puta u tijeku godine.
Zahtjev za subvenciju podnosi se Službi za društvene
djelatnosti i opću upravu.
Uz zahtjev potrebno dostaviti : potvrdu o studiranju,
fotokopiju indeksa, kupljenu kartu za prijevoz te
fotokopiju osobne iskaznice.
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Članak 3.
Pravo na subvenciju imaju redoviti studenti s
prebivalištem na području općine Tomislavgrad koji
studiraju u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Članak 4.
Za provedbu ove Odluke zadužuju se Služba za
društvene djelatnosti i opću upravu i Služba za ﬁnancije.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se u “Službenom glasniku općine Tomislavgrad “.
Broj: 01-2-1880/17
Tomislavgrad, 19.9.2017 godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
(“Službene novine Federacije BiH” broj: 39/03, 22/06 i
43/10), članka 31. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za
procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (“Službene
novine Federacije BiH” broj: 75/04, 38/06, 52/09,
56/09 i 36/14) i članka 61. Statuta Općina Tomislavgrad
(“Službeni glasnik općine Tomislavgrad” broj: 2/99,
2/00 i 6/05),Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici
održanoj 19. rujna 2017.godine, na prijedlog Općinskog
načelnika, d o n o s i
ODLUKU
o usvajanju izvješća o procijenjenoj šteti od
posljedica prirodne nepogode-nesreće
koja je pogodila dijelove Općine Tomislavgrad i
to sljedeće katastarske općine; Omolje, Seonica,
Crvenice, Bukovica i Mrkodol u srpnju 2017.godine.
Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od prirodnih i drugih nesreća na dijelu Općine
Tomislavgrad, izazvane olujnim nevremenom grad-tuča
u srpnju 2017. godine.

i na Oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad.
Broj:01-02- 1877/17
Tomislavgrad, 19. 9. 2017. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 6. Stavak 1. podtočka 3. Odluke o
uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih temeljem
posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
(„Službene novine F BiH“, broj: 04/12 i 80/13), te članka
1. stavak 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke
o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih
temeljem posebne naknade za zaštitu od prirodnih i
drugih nesreća („Službene novine F BiH“, broj: 80/13),
Odluke o donošenju Godišnjeg plana korištenja sredstava
za zaštitu i spašavanje za 2017.godinu broj: 11-44-308/17
od 14.02.2017.godine i članka 4. Rješenja o formiranju
Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i
drugih nesreća broj: 02-44-141/17od 23.01.2017. godine
i Mišljenja OS CZ-e broj:02-44-184/17, od 18.08.2017.
godine, Općinsko vijeće Općine Tomislavgrad na sjednici
održanoj 19. rujna 2017.godine, d o n o s i:
ODLUKU
O isplati ﬁnancijskih sredstava članovima općinskog
Povjerenstva za procjenu šteta za rad i izlazak na
teren
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće, temeljem pozitivnog
Mišljenja Stožera civilne zaštite Općine Tomislavgrad,
odobrava isplatu ﬁnancijskih sredstava članovima
općinskog Povjerenstva, za Izvještaj o procijenjenoj
šteti od prirodne nepogode: olujnog vjetra, grada-tuče, u
mjesecu srpnju 2017.godine.
Članak 2.
Financijska sredstva utvrđena u članku 1. ove Odluke
isplatit će se na tekući račun članovima Povjerenstva za
procjenu šteta i to: Vladimiru Milošu 300 KM, Vinku
Galiru 300 KM, Željku Juriću 300 KM, Ivanu Radošu
300 KM i Miji Zrinušiću 300 KM, što ukupno iznosi
1500 KM, a obračun i uplatu zakonom utvrđenih poreza
obračunat će Služba za ﬁnancije i proračun.

Članak 2.
Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog
povjerenstva o procjeni štete nastale uslijed prirodne
nesreće na dijelu Općine Tomislavgrad, izazvane olujnim
nevremenom gradom-tučom u srpnju 2017. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljena u “Službenom glasniku općine Tomislavgrad”

Financijska sredstva potrebna za realizaciju članka
1. ove Odluke osigurana su iz ostvarenih namjenskih
sredstava za zaštitu i spašavanje, a isplatiti će se sa
računa namjenska sredstva za zaštitu i spašavanje Općine
Tomislavgrad, sa stavke izdaci za općinsko povjerenstvo
za procjenu šteta, planiranih u Proračunu Općine
Tomislavgrad za 2017.godinu.
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Članak 4.

Članak 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za civilnu
zaštitu i Služba za ﬁnancije i proračun.

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 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se u „Službenom glasniku općine Tomislavgrad“.
Broj:01-02- 1876/17
Tomislavgrad, 19. 9. 2017. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 119. Poslovnika Općinskog vijeća
Tomislavgrad (“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”,
broj 5/03) Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici
održanoj 19. rujna 2017.godine d o n i j e l o j e
ODLUKU
O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se provođenje javne rasprave
o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programske
osnove za uređenje prostora oko Buškog jezera, br. 0102-310/08 od 07.02.2008.god.(“Službeni glasnik općine
Tomislavgrad”, broj 9/08).
Javnu raspravu iz stavka 1 ovog članka, provest će
Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove općine Tomislavgrad.
Članak 2.
Javna rasprava provest će se na način da svi
zainteresirani građani mogu izvršiti uvid u graﬁčki
prilog, (kartu), Odluke o usvajanju programske osnove za
uređenje prostora oko Buškog jezera.
Akt iz stavka 1 ovog članka, bit će dostupan javnosti
od 25.09. 2017.god. do 18.10. 2017.god. u zgradi Općine,
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 18.10. 2017.
god.
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 20.10.2017.god. u 12,00 sati,
u zgradi Općine u Tomislavgradu, Ul. Mijata Tomića bb.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku općine Tomislavgrad”.
Broj:01-02-1875/17
Tomislavgrad, 19.9.2017. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 37. i 61.Statuta Općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, broj: 2/99,
2/00 i 6/05), članka 6. Zakona o građevinskom zemljištu
Federacije
BiH (“Službene novine Federacije BiH”,
broj: 25/03, 16/4, 67/05), i članaka 363.stavak 3. alineja
3 i stavak 4.Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne
i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:
66/13,100/13) Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici
održanoj 19. rujna 2017. godine d o n o s i
ODLUKU
o načinu i uvjetima prodaje izgrađenog građevnog
zemljišta putem neposredne pogodbe
Članak 1.
Općina Tomislavgrad izvršit će prodaju neizgrađenog
ostalog građevnog zemljišta putem neposredne pogodbe
za slijedeće nekretnine :
- k.č. 321/8 zv. „Dobra Glava“ površine 150 m2 upisana
u zemljišnoknjižni uložak broj 231 u k.o. Crvenice, kojoj
po katastarskom operatu odgovara parcela označena
kao k.č.1485/4. „Dobra Glava“ površine 150 m2 u K.O.
Crvenice, parcela se prodaje za izgradnju bazne stanice.
- k.č. 180/1613 zv. „Rošnjača “ površine 100 m2
upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 805 u k.o. Vinica,
kojoj po katastarskom operatu odgovara parcela označena
kao k.č.1140/17 zv. „Krč“ površine 100 m2 u K.O.
Mijakovo polje, parcela se prodaje za izgradnju bazne
stanice.
- k.č. 2311/522 zv. „Humac Rupe“ površine 150 m2
upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 1153 u k.o. Korita,
kojoj po katastarskom operatu odgovara parcela označena
kao k.č.2311/522 zv. „Ćorin Humac“ površine 150 m2 u
K.O. Korita, parcela se prodaje za izgradnju bazne stanice.
- k.č. 1293/320 zv. „ Tušnica Planina“ površine 150 m2
upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 1168 u k.o. Prisoje,
kojoj po katastarskom operatu odgovara parcela označena
kao k.č.1293/320 zv. „Privala“ površine 150 m2 u K.O.
Prisoje, parcela se prodaje za izgradnju bazne stanice.
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Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da zaključi ugovor o
kupoprodaji ostalog građevnog zemljišta navedenog u
članku 1. Ove Odluke u formi notarski obrađene isprave
nakon uplate cjelokupnog iznosa.
Članak 3.
Predmetne parcela se prodaje JP. Hrvatske
telekomunikacije d.d. Mostar za cijenu od 12,500.00 KM
(dvanaest tisuća i pet stotina KM) za svaku pojedinačnu
parcelu, što ukupno za sve četiri parcele iznosi 50,000.00
KM (pedeset tisuća) KM.
Članak 4.
Troškove notarske obrade ugovora o kupoprodaji,
troškove upisa vlasništva i posjeda, poreza na promet
nekretnina snosi kupac.

Polje, kao posjed Šumske uprave u dijelu 1/1.
- k.č 1293/320 površine 150 m2 upisana u K.O. Prisoje,
kao posjed Šumske uprave u dijelu 1/1.
- k.č 2311/522 površine 150 m2 upisana u K.O. Korita,
kao posjed Šumske uprave u dijelu 1/1.
2. Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne
poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad po
pravomoćnosti ovog Rješenja izvršit će upis prava posjeda
na predmetnom zemljištu u korist Općine Tomislavgrad
sa dijelom 1/1.
O b r a z l o ž e nj e
Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne
poslove i katastar nekretnina općine Tomislavgrad
postupajući po službenoj dužnosti u predmetima prodaj
ostalog građevnog zemljišta te privođenja zemljišta trajnoj
namjeni utvrdila je da su predmetne parcele navedene u
točci 1. ovoga rješenja upisane kao posjed Šumske uprave
Tomislavgrad u dijelu 1/.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
ista će biti objavljena u “Službenom glasniku Općine
Tomislavgrad”.
Broj:01-02-1885/17
Tomislavgrad, 19. 9. 2017. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, broj: 2/69,
2/00 i 6/05), članka 76. Zakona o građevnom zemljištu
Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”,
broj 67/05) i članak 361. Zakona o stvarnim pravima
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije BiH”, broj: 66/13, 100/13), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 19. rujna 2017.
godine d o n o s i
RJEŠENJE
1. Utvrđuje se prestanak i brisanje u katastarskim
knjigama upisanog prava posjeda Šumske uprave
Tomislavgrad sa 1/1, koje je Odlukom o davanju na
korištenje i upravljanje Šumskoj upravi Duvno šuma i
drugih zemljišta u društvenoj svojini koja nisu obuhvaćena
u šumsko – privredno područje, Narodnog odbora opštine
Duvno broj : 01-1118/1-61 od 19.12.1961. godine
predmetno zemljište u državnom vlasništvu bez naknade
preneseno na Šumsku upravu Duvno, te upis prava posjeda
na predmetnom zemljištu u korist općine Tomislavgrad, i
to na zemljištu označenom po katastarskom operatu kao :
- k.č 1485/4 površine 150 m2 upisana u K.O. Crvenice,
kao posjed Šumske uprave u dijelu 1/1.
- k.č 1140/17 površine 100 m2 upisana u K.O. Mijakovo

Odlukom Narodnog odbora opštine Duvno broj :
01-1118/1-61 od 19.12.1961. godine na predmetnim
parcelama označenim po katastarskom operatu, upisano
je pravo posjeda Šumske uprave Duvno u svrhu boljeg
gospodarenja predmetnim zemljištem i naplate pašarine.
Kako je predmetno zemljište privedeno odnosno
na njemu se nalaze bazne stanice JP HT d.d. Mostar;
potrebno je u katastarskim knjigama provesti postupak
usklađivanja, tj. Brisanja posjeda nositelja Šumske
uprave Tomislavgrad i upis prava posjeda u korist Općine
Tomislavgrad, kako bi Općina Tomislavgrad mogla
neometano raspolagati istim.
Na temelju naprijed utvrđenog činjeničnog stanja
odlučeno je kao u dispozitivu Rješenja.
Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba u skladu
sa člankom 222. Zakona o upravnom postupku (“Službene
novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99), niti se može
pokrenuti upravni spor pošto se radi o aktu raspolaganja
Općinskog vijeća.
Broj 01-02-1884/17
Tomislavgrad, 19. 9. 2017. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine HBŽ“, broj 10/98) i članka 61.
Statuta općine Tomislavgrad, („Službeni glasnik općine
Tomislavgrad“, broj:2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće
Tomislavgrad na sjednici održanoj 19.rujna 2017. godine,
donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova Upravnog vijeća
Franjevačkog muzeja Tomislavgrad
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Članak 1.

Članak 3.

Razrješavaju se članovi Upravnog vijeća Franjevačkog
muzeja Tomislavgrad, u sastavu:
- Ankica Jurić, ispred Općine Tomislavgrad,
- Ružica Sliško, ispred Općine Tomislavgrad,
- fra Ante Ivanković, ispred Franjevačkog samostana u
Tomislavgradu,
- fra Anthony Burnoside, ispred Franjevačkog
samostana u Tomislavgradu,
- fra Radomir Krišto, ispred Franjevačkog samostana
u Tomislavgradu.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja ,
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad
Službenim novinama Federacije BiH.
Broj:01-02-1873/17
Tomislavgrad, 19. 9. 2017. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***

Članak 2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom glasniku općine Tomislavgrad“ i
„Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.
Broj: 01-02-1874/17
Tomislavgrad, 19. 9. 2017. godine
PREDSJEDNIK OV
Luka Krstanović, iur.,v.r.
***
Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o vladinim
ministarskim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 12/03, 34/03 i
65/13), članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave
Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“,
broj:49/06 i 51/09), članka 81. stavak 3. Zakona o
osnovnom školstvu („Narodne novine HBŽ“, broj:7/04,
12/08) i članka 61. Statuta općine Tomislavgrad („Službeni
glasnik općine Tomislavgrad“, broj: 2/99, 2/00 i 6/05),
Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj 19.
rujna 2017. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora
Osnovne škole Ivana Mažuranića Tomislavgrad
o imenovanju ravnateljice škole
Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku školskog odbora Osnovne
škole Ivana Mažuranića Tomislavgrad o imenovanju
Milice (Mate ) Skočibušić, iz Tomislavgrada, učiteljica
hrvatskog jezika i književnosti, ravnateljicom Osnovne
škole Ivana Mažuranića, na vrijeme od 4 (četiri) godine.
Članak 2.
Sastavni dio ovog rješenja je Odluka školskog odbora
Osnovne škole Ivana Mažuranića Tomislavgrad broj:
04-38-249/17 od 26.7.2017. godine o imenovanju
ravnateljice Osnovne škole.

