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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad 
(„Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj: 2/99, 
2/00 i 6/05) i članka 107. stavak 1. točka a) Poslovnika 
Općinskog vijeća Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine 
Tomislavgrad“, broj: 2/18 i 1/20), a u svezi zahtjeva 
zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije 
Bosne i Hercegovine, Općinsko vijeće Tomislavgrad, na 
sjednici održanoj  22. lipnja  2021. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

Članak 1.

Općinsko vijeće Tomislavgrad predmetnim zaključkom 
daje potporu Inicijativi Zakona o dopuni Zakona o 
izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća 
ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata 
(„Službene novine FBiH“ broj: 44/02 i 57/09), koju su 
pokrenuli zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta 
Federacije Bosne i Hercegovine Petar Galić i Ante 
Baković. 

   
Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u 
„Službenom glasniku Općine Tomislavgrad“.

Broj: 01-02-1006//21
Tomislavgrad,  22. 6. 2021. godine

PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing.tel., v.r.

***

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 6. Zakona 
o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 
Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/06 
i 51/09) i članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad 
(„Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj: 2/99, 
2/00 i 6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici 
održanoj  22. lipnja 2021. godine, donosi

PRAVILA MJESNE ZAJEDNICE

OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Pravilima mjesne zajednice (u daljnjem tekstu Pravila), 
sukladno zakonu i Statutu Općine Tomislavgrad u daljnjem 
tekstu: Statut), uređuje se: način i postupak utemeljenja 
mjesne zajednice, djelokrug tijela mjesne zajednice, 
postupak izbora, mandat, prava i obveze članova Vijeća 
mjesne zajednice, izbor i ovlasti predsjednika Vijeća 
mjesne zajednice, način rada i odlučivanja Vijeća mjesne 
zajednice, način konzultiranja Vijeća mjesne zajednice 
i izbor građana o pitanjima samoupravnog djelokruga 
općine Tomislavgrad (u daljnjem tekstu: općina), rad i 
izjašnjavanje zbora građana, način sazivanja i održavanja 

zbora građana, način organiziranja kontrole nad radom 
tijela mjesne zajednice, utvrđivanje programa rada, način 
fi nanciranja djelatnosti mjesne zajednice, obavljanje 
administrativnih i drugih stručnih poslova za potrebe 
mjesne zajednice, druga pitanja od značaja za ostvarivanje 
prava i obveza mjesne zajednice.

Članak 2.

Mjesnu zajednicu, kao oblik izravnog 
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim 
poslovima od izravnog interesa građana, utemeljuje 
Općinsko vijeće sukladno zakonu i Statutu.                                                                                                                                         
Mjesna zajednica utemeljuje se za jedno naseljeno 
mjesto, više međusobno povezanih manjih naselja ili za 
veći dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove 
čini posebnu razgraničenu cjelinu. 

Članak 3.

Mjesno područje je teritorijalno određen dio mjesne 
zajednice, koji čini posebnu cjelinu kao naselje, dio većeg 
naselja ili nekoliko povezanih manjih naselja.    

Broj mjesnih područja u sastavu mjesne zajednice i 
njihovo razgraničenje utvrđuje Općinsko vijeće Odlukom 
o utemeljenju i organizaciji mjesne zajednice.

Članak 4.

Mjesna zajednica ima svojstvo pravne osobe u pogledu 
zakonom i Statutom utvrđenih prava i obveza. Službeni 
naziv mjesne zajednice i njezino sjedište utvrđuje 
Općinsko vijeće Odlukom o utemeljenju i organizaciji 
mjesne zajednice.

Članak 5.

Tijela mjesne zajednice u svom radu koriste pečat čiji 
se sadržaj i oblik utvrđuje Odlukom Općinskog vijeća.

UTEMELJENJE I ORGANIZIRANJE MJESNE 
ZAJEDNICE

Članak 6.

Inicijativu, odnosno prijedlog za utemeljenje mjesne 
zajednice mogu pokrenuti građani (najmanje 5% birača od 
ukupno upisanih birača u birački popis naseljenih mjesta), 
udruženje građana s područja naseljenog mjesta za čije 
se područje predlaže utemeljenje nove mjesne zajednice, 
Općinsko vijeće ili načelnik Općine, u skladu sa Statutom 
i ovim Pravilima.

Članak 7.

Inicijativa za utemeljenje mjesne zajednice obvezno 
sadrži:
- određivanje područja za koje se traži utemeljenje 

mjesne zajednice: naseljeno mjesto, više međusobno 
povezanih manje naseljenih mjesta, veći dio naselja 
koji u odnosu na ostale dijelove naselja čine cjelinu; 
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- naziv i sjedište mjesne zajednice;  
- broj stanovnika na području mjesne zajednice i
- društvene i ekonomske razloge za utemeljenje mjesne 

zajednice.

Članak 8.

O inicijativi za utemeljenje mjesne zajednice glasuje 
se javno na zborovima građana mjesnih zajednica, a 
inicijativa je prihvaćena ako se za nju izjasni 5% birača 
od ukupno upisanih u birački popis naselja za čije se 
područje predlaže utemeljenje mjesne zajednice. 

Članak 9.

Prihvaćena inicijativa za utemeljenje mjesne zajednice 
dostavlja se predsjedniku Općinskog vijeća, koji 
istu upućuje na razmatranje Povjerenstvu za mjesne 
zajednice, koje razmatra razloge, te ekonomsku i 
društvenu opravdanost utemeljenja mjesne zajednice za 
dano područje, uz uvažavanje specifi čnosti, teritorijalne i 
komunikacijske povezanosti mjesnih zajednica.

Povjerenstvo nakon obavljenih konzultacija s 
Općinskim načelnikom i nositeljima inicijative na 
čijem području je pokrenuta inicijativa za utemeljenje 
nove mjesne zajednice, utvrđuje prijedlog Odluke o 
utemeljenju mjesne zajednice, odnosno prijedlog Odluke 
o neprihvaćanju inicijative za utemeljenje mjesne 
zajednice.

Općinsko vijeće dužno je u roku od tri mjeseca od 
pokretanja inicijative za utemeljenje mjesne zajednice 
donijeti Odluku iz prethodnog stavka. 

Članak 10.

Postupak i način odlučivanja Općinskog vijeća o 
utemeljenju mjesne zajednice primjenjuje se i kod 
spajanja, ukidanja, odnosno promjene područja postojećih 
mjesnih zajednica. 

Članak 11.

Odlukom o utemeljenju i organizaciji mjesne zajednice 
utvrđuju se:

1. službeni naziv i sjedište mjesne zajednice;
2. naseljeno mjesto, naselje, dio većeg naselja, manja 

naselja koja obuhvaća mjesna zajednica;
3. mjesna područja u sastavu mjesne zajednice 

i njihov obuhvat po ulicama i kućnim 
brojevima;                                                                                                                                         

4. ukupan broj članova Vijeća mjesne zajednice 
sukladno broju stanovnika mjesnih područja u 
sastavu mjesne zajednice i broj članova savjeta za 
pojedino mjesno naselje i

5. druga pitanja od značaja za organizaciju i 
djelovanje mjesne zajednice.

DJELOKRUG MJESNE ZAJEDNICE

Članak 12.

Građani u mjesnoj zajednici, poslove od izravnog 
interesa i svakodnevnog utjecaja na život i rad na 
području mjesne zajednice utvrđene Statutom i ovim 
pravilima, ostvaruju kroz tijela mjesne zajednice i oblike 
izravnog sudjelovanja građana u odlučivanju, a naročito 
o pitanjima:    

 komunalnih potreba - sudjeluju u javnoj raspravi 
kod pripreme i donošenja urbanističkih planova na 
područje mjesne zajednice, pokreću inicijativu, daju 
mišljenja i sudjeluju u izgradnji, odnosno uređenju 
komunalnih objekata (vodovod, kanalizacija, PTT mreža) 
i objekata u općoj upotrebi (ulice, pješačka staza, javna 
rasvjeta i sl.); 

 ekonomskog razvoja - sudjeluju u raspravama, 
pokrenutim inicijativama i aktivnostima za razvoj svih 
oblika gospodarstva na području mjesne zajednice;

 socijalnih pitanja - brinu se o zaštiti osoba kojima 
je potrebna pomoć i u tu svrhu surađuju sa stručnim 
tijelima u organizacijama socijalne zaštite;

 zdravstvenih potreba - sudjeluju o organiziranju 
zdravstvene zaštite građanstva, brinu se o zdravstvenom 
osvješćivanju građana, te predlažu i poduzimanje 
preventivnih mjera i druge akcije radi zdravstvene zaštite 
građana;

 obrazovnih, kulturnih i športskih potreba, 
surađuju sa organizacijama koje se bave odgojem, 
obrazovanjem, kao i drugim organizacijama iz područja 
prosvjete i kulture o organiziranju i provođenju njihovih 
akcija, brinu se o razvoju kulture, tjelesne kulture i 
osiguravaju dostupnost tih ustanova svim građanima, 
a posebno mladima, za kulturu i umjetnički rad, kao i 
bavljenje športom i rekreacijom, utemeljenju kulturno-
umjetničkih društava, društava za tjelesni odgoj, šport i 
rekreaciju i klubove mladih;    

 ekoloških potreba i zaštiti prirodne i kulturne 
baštine – stvaraju uvjete i poduzimaju mjere za očuvanje i 
zaštitu prirodnih i radom stvorenih vrijednosti čovjekove 
sredine na području mjesne zajednice i 

 drugih potreba utvrđenih Statutom i ovim 
Pravilima, vodeći računa o vrsti i obujmu potreba, 
raspoloživim sredstvima, kao i interesima građana u 
cjelini.

Članak 13.

U mjesnoj zajednici se izvršavaju poslovi iz nadležnosti 
općine koji su odlukom Općinskog vijeća sukladno zakonu 
i Statutu preneseni na mjesnu zajednicu, uz osiguranje 
odgovarajućih namjenskih fi nancijskih sredstava.

Članak 14.

U mjesnoj zajednici se može organizirati 
decentralizirano izvršavanje i drugih poslova  izvan 
djelokruga općine, a tijela mjesne zajednice su se obvezna 
brinuti o koordinaciji i suradnji sa predstavnicima 
institucija decentraliziranih poslova u cilju osiguranja 
kvaliteta usluga koje se pružaju građanima.
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Članak 15.

Građani u mjesnoj zajednici kroz tijela mjesne 
zajednice ostvaruju Statutom utvrđeno pravo na obvezno 
konzultiranje u fazama priprema i postupka donošenja 
odluka Općinskog vijeća, odnosno Općinskog načelnika.      

O ostalim pitanjima iz samoupravne nadležnosti 
općine koje su od neposrednog interesa građana u mjesnoj 
zajednici i odnose se na područje mjesne zajednice, 
građani mogu kroz tijela mjesne zajednice tražiti da budu 
konzultirani i da daju mišljenje prije donošenja odluka 
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Članak 16.

Kada je zatražena konzultacija o odlukama Općinskog 
vijeća koje se donose dvotrećinskom većinom glasova 
i u postupku donošenja planova općine održava se 
jedinstveno zbor građana za mjesnu zajednicu radi 
razmatranja pokrenutih pitanja i zauzimanja stavova. 
Na temelju stavova Zbora građana iz prethodnog stavka, 
Vijeće mjesne zajednice daje mišljenje o nacrtima i 
prijedlozima akata Općinskog Vijeća, koja su bila predmet 
konzultacija. 

Članak 17.

O ostalim pitanjima iz samoupravne nadležnosti općine 
o kojima je Statutom i ovim Pravilima utvrđeno pravo 
konzultiranja tijela mjesne zajednice, stavove zauzima i 
daje mišljenje Vijeće mjesne zajednice.    

Kada ocijeni da je neophodno izvršiti šire upoznavanje 
građana o predmetu konzultacije Vijeće mjesne zajednice 
će sazvati Zbor građana jedinstveno ili po mjesnim 
područjima.

Članak 18.

Stavove i mišljenja po pravu konzultiranja Zbor 
građana i Vijeće mjesne zajednice dužni su formulirati na 
traženje Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u roku 
od trideset dana. Općinsko vijeće i Općinski načelnik su 
obvezni dati odgovor na stavove i mišljenja tijela mjesne 
zajednice. Ukoliko ih ne uvaže obvezni su navesti razlog 
za to. 

TIJELA MJESNE ZAJEDNICE 

Članak 19.

Tijela mjesne zajednice sukladno zakonu i Statutu su:
- Vijeće mjesne zajednice i 
- Zbor građana mjesne zajednice.

VIJEĆE MJESNE ZAJEDNICE

Članak 20.

Vijeće mjesne zajednice je tijelo odlučivanja i 
konzultiranja o pitanjima od izravnog interesa građana 
mjesne zajednice koja su utvrđena Statutom i ovim 

Pravilima.
Vijeće mjesne zajednice izvršava svoje nadležnosti 

sukladno općim ciljevima i programima koje su utvrdila 
tijela općine. 

Članak 21.

Vijeće mjesne zajednice u okviru samoupravnog 
djelokruga, naročito: 

1. donosi odluke o poslovima od izravnog interesa 
građana za koje je Statutom i ovim Pravilima utvrđeno 
kako se ostvaruju kroz tijela mjesne zajednice;   

2. odlučuje o izvršavanju poslova koji su Odlukom 
Općinskog vijeća preneseni na mjesne zajednice;

3. odlučuje o poslovima koji se fi nanciraju iz 
sredstava koja se izravno prikupljaju od građana ili 
pribavljaju na drugi način od strane mjesne zajednice 
(vršenjem usluga i drugim aktivnostima);

4. odlučuje o prijedlogu za raspisivanje 
referenduma u mjesnoj zajednici;

5. pokreće postupak za donošenje odluke o 
zavođenju samodoprinosa u mjesnoj zajednici;

6. saziva Zbor građana jedinstveno za mjesnu 
zajednicu ili po mjesnim područjima;

7. donosi program i plan rada mjesne zajednice;
8. daje mišljenje i zauzima stavove na traženje 

Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u postupku 
konzultacija utvrđenih Statutom;

9. izrađuje godišnje izvješće o radu i fi nancijsko 
izvješće koje podnosi Zboru građana;

10. razvija odnose suradnje s udrugama, skupinama 
volontera i nositeljima ostalih aktivnosti kulturnog, 
rekreativnog i športskog karaktera u mjesnoj zajednici, 
kao i aktivnosti sa humanitarnim i društvenim ciljem;

11. inicira sazivanje susreta i savjetovanja građana 
i drugih korisnika općinskih službi kako bi se došlo do 
saznanja o potrebama i problemima, ili kako bi se građani 
konzultirali vezano za projekte i planove općinskih tijela, 
ili kako se formulirali prijedlozi tijela mjesne zajednice 
koje će predložiti Općinskom vijeću i Općinskom 
načelniku i

12. vrši i druge poslove koji se sukladno odredbama 
zakona, Statuta i drugih akata Općinskog vijeća ostvaruju 
u mjesnoj zajednici. 

Vijeće mjesne zajednice donosi Pravilnik o radu, kojim 
se bliže uređuje organizacija i način rada Vijeća i njegovih 
radnih tijela, povjerenstava, odbora, ostvarivanje prava i 
dužnosti članova Vijeća, kao i druga pitanja od značaja za 
rad Vijeća.

Članak 22.

Radi razmatranja pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti 
i pripremanja prijedloga za njihovo rješavanje, Vijeće 
mjesne zajednice može utemeljiti odbore, povjerenstva i 
druga stalna ili povremena radna tijela.   

Način utemeljenja, sastav, djelokrug i ovlasti radnih 
tijela utvrđuje se sukladno s posebnom odlukom Vijeća 
mjesne zajednice.      
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Članak 23.

U postupku donošenja odluka iz svog djelokruga 
Vijeće mjesne zajednice je dužno obaviti konzultiranje s 
Zborom građana, te razmotriti stavove i mišljenja građana 
o predmetu odlučivanja usvojenih na Zboru građana.

IZBORI ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH 
ZAJEDNICA

Članak 24.

Članovi Vijeća mjesne zajednice su zastupnici 
građana mjesnih područja izabrani izravnim, 
tajnim glasovanjem, sa mandatom, pravima i 
obvezama propisanim Statutom i ovim Pravilima.                                                                                                                                       
 Izbori za članove Vijeća mjesne zajednice održat će se 
u roku od godinu dana po utemeljenju mjesne zajednice.     

Mandat članova Vijeća mjesne zajednice traje četiri 
godine.     

Ukupan broj članova Vijeća mjesne zajednice i broj 
članova Vijeća po mjesnim područjima utvrđuje se 
Odlukom o utemeljenju i organizaciji mjesne zajednice 
i Statutom mjesne zajednice, uvažavajući broj stanovnika 
mjesne zajednice i mjesnih područja u sastavu mjesne 
zajednice s tim da ukupan broj članova Vijeća ne može 
biti manji od tri ni veći od devet.

Članak 25.

Izbore za članove Vijeća mjesne zajednice raspisuje 
Općinsko vijeće.   

Izbori za članove Vijeća mjesne zajednice raspisuje, 
organizira i provodi Izborno povjerenstvo koje imenuje 
Općinsko vijeće (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo). 

Izborno povjerenstvo imenuje biračke odbore, izdaje 
naputke za njihov rad i određuje broj i raspored biračkih 
mjesta na području mjesne zajednice.  

Izbori za članove Vijeća mjesne zajednice provode se 
na načelima utvrđenim Izbornim zakonom.

Članak 26.

Kandidatura za člana Vijeća mjesne zajednice podnosi 
se za mjesno područje u sastavu mjesne zajednice u roku 
od najmanje osam dana prije dana održavanja izbora.                                    
Uz kandidaturu iz prethodnog stavka moraju se priložiti 
pismene izjave kandidata o prihvaćanju kandidature.   

Kandidaturu za člana Vijeća mjesne zajednice 
ovjerava Izborno povjerenstvo nakon što utvrdi 
kako kandidat ispunjava uvjete: upisan u birački 
popis općine, ima prebivalište na mjesnom području 
za koje podnosi kandidaturu, priložena pismena 
izjava kandidata o prihvaćanju kandidature.                                                                                                                                     
   Na temelju ovjerenih kandidatura sačinjava se 
kandidacijska lista za mjesno područje.

Članak 27.

Glasači listić sadrži sljedeće podatke:      
1. nadnevak izbora,  

2. naznaku kako se izbori vrše za Vijeće mjesne 
zajednice i naziv mjesne zajednice,

3. kandidacijske liste za članove Vijeća mjesne 
zajednice po mjesnim područjima s naznakom koliko 
se članova bira za određeno mjesno područje i  

4. naputak o načinu glasovanja i ispunjavanju glasačkog 
listića. 

Za članove Vijeća mjesne zajednice izabrani su 
kandidati koji dobiju najviše glasova svih građana mjesne 
zajednice.

Članak 28.

Izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate obavljenih 
izbora za članove Vijeća mjesne zajednice i sačinjava 
izvješće koje dostavlja Općinskom vijeću.  

Općinsko vijeće razmatra izvješće Izbornog 
povjerenstva i verifi cira rezultate izbora. Nakon 
verifi kacije iz prethodnog stavka izabranim članovima 
Vijeća mjesne zajednice Izborno povjerenstvo izdaje 
uvjerenje o dobivenim mandatima čime stječu prava i 
dužnosti utvrđene Statutom i ovim Pravilima.

Ukoliko članu Vijeća mjesne zajednice prestane mandat 
prije isteka vremena na koje je izabran, upražnjeni mandat 
dobiva sljedeći kandidat po broju glasova dobivenih na 
izborima na kandidacijskoj listi za isto mjesno područje.

Članak 29.

Zaštitu izbornih prava na izborima za članove Vijeća 
mjesnih zajednica osiguravaju Izborno povjerenstvo i 
Općinsko vijeće.   

Izborno povjerenstvo ima prvostupanjsku nadležnost 
za odlučivanje o svim pitanjima zaštite izbornog 
prava i može, ukoliko utvrdi bitne nepravilnosti, 
poništiti izbore za određeno biračko mjesto.                                                                                                                                          
Općinsko vijeće ima drugostupanjsku nadležnost 
odlučivanja i može poništiti izbore u određenoj mjesnoj 
zajednici.    

U zaštiti izbornih prava primjenjuju se rokovi, kriteriji 
i procedure utvrđene Izbornim zakonom.

PRVA I DUŽNOSTI ČLANOVA VIJEĆA 
MJESNIH ZAJEDNICA

Članak 30.

U ostvarivanju prava i dužnosti u okviru mjesne 
samouprave član Vijeća mjesne zajednice, naročito:  
1. nazoči sjednici Vijeća mjesne zajednice i sudjeluje u 

radu i odlučivanju;
2. podnosi prijedloge odluka iz nadležnosti Vijeća 

mjesne zajednice;
3. postavlja pitanja i pokreće raspravu o provođenju 

programa rada Vijeća mjesne zajednice i daje 
inicijative za razmatranje i rješavanje određenih 
pitanja iz nadležnosti Vijeća mjesne zajednice;

4. sudjeluje u izvješćivanju građana mjesne zajednice o 
pitanjima o kojima odlučuje Vijeće mjesne zajednice 
i obavezno nazoči Zboru građana mjesnog područja 
koje predstavlja u Vijeću mjesne zajednice i 
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5. ima pravo biti redovito i blagovremeno izvješten o 
svim pitanjima čije mu je poznavanje potrebito radi 
vršenja funkcije.      

                                                                                            
Članak 31.

Prva sjednica Vijeća mjesne zajednice održat će 
se najkasnije u roku od trideset dana od objavljivanja 
rezultata izbora.   

Sjednica može biti održana uz nazočnost najmanje dvije 
trećine izabranih članova. Vijeće mjesne zajednice donosi 
odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.  

Prvu sjednicu novoizabranog Vijeća mjesne zajednice 
saziva predsjednik prethodnog Vijeća odnosno najstariji 
član novog saziva.

Članak 32.

Vijeće mjesne zajednice na prvoj sjednici bira 
predsjednika iz reda svojih članova. Predsjednik Vijeća 
mjesne zajednice bira se većinom glasova izabranih 
članova javnim glasovanjem, na temelju izloženog 
programskog dokumenta. 

Mandat predsjednika Vijeća traje koliko i mandat 
članova koji su ga izabrali, a ostaje na dužnosti do izbora 
novog predsjednika Vijeća.

Vijeće mjesne zajednice na prvoj sjednici bira tajnika 
mjesne zajednice iz svojih redova. Tajnik mjesne zajednice 
bira se većinom glasova svih članova Vijeća.    

Mandat tajnika traje koliko i mandat članova Vijeća 
mjesne zajednice.   

Predsjednik Vijeća mjesne zajednice: 
 zastupa mjesnu zajednicu;
 saziva i predsjedava Vijećem, predlaže dnevni 

red i određuje dan i vrijeme održavanja sjednice;
 realizira odluku Vijeća o sazivanju Zbora 

građana jedinstveno ili po mjesnim područjima;  
 odgovoran je za izvršavanje odluka Vijeća;   
 ostvaruje suradnju mjesne zajednice sa 

Općinskim vijećem i Općinskim načelnikom, te nazoči 
sjednicama Općinskog vijeća;

 ostvaruje suradnju mjesne zajednice sa drugim 
mjesnim zajednicama i pokreće suradnju po pitanjima od 
zajedničkog interesa;

 promovira konferencije i savjetovanje o 
problemima od interesa za građane u mjesnoj zajednici 
koji su u nadležnosti tijela mjesne zajednice i Općine;

 osigurava blagovremeno i potpuno informiranje 
o aktivnostima i inicijativama tijela mjesne zajednice i 

 obavlja i druge dužnosti koje mu se dodjeljuju 
od strane Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i tijela 
mjesne zajednice.     

Predsjednik Vijeća mjesne zajednice može biti 
smijenjen prije isteka vremena na koje je izabran većinom 
glasova izabranih članova Vijeća.

Članak 33.

Vijeće mjesne zajednice ima zamjenika predsjednika 
koji zamjenjuje  predsjednika na njegovim funkcijama 
u slučaju izočnosti ili spriječenosti i surađuje s 

predsjednikom u izvršavanju odluka Vijeća.
Zamjenik predsjednika Vijeća mjesne zajednice bira se 

i smjenjuje na način i po postupku izbora predsjednika 
Vijeća.

ZBOR GRAĐANA MJESNE ZAJEDNICE

Članak 34.

Zbor građana mjesne zajednice je tijelo konzultiranja 
i oblik izravnog sudjelovanja u odlučivanju o lokalnim 
poslovima. 

Zbor građana se konzultira o pitanjima o kojima 
odlučuje Vijeće mjesne zajednice, kao i o pitanjima o 
kojima odlučuje Općinsko vijeće dvotrećinskom većinom, 
te u postupku donošenja planova Općine koji se odnose 
na teritorij mjesne zajednice. 

Zbor građana može raspravljati o svim pitanjima iz 
samoupravnog djelokruga Općine i mjesne zajednice, 
davati prijedloge i inicijative o načinu rješavanja ovih 
pitanja, odnosno donošenja odluka i drugih akata iz 
nadležnosti Općine i Vijeća mjesne zajednice i institucija 
koje vrše javne ovlasti.

Članak 35.

Zbor građana saziva Vijeće mjesne zajednice po 
potrebi, a obavezno na zahtjev Općinskog vijeća i 
Općinskog načelnika, kao i na inicijativu od najmanje 
20 građana mjesnog područja za koje se traži održavanje 
Zbora građana.  

Zbor građana se održava jedinstveno za mjesnu 
zajednicu ili po dijelovima za mjesna područja.                                

Odluku o načinu održavanja Zbora građana donosi 
Vijeće mjesne zajednice cijeneći značaj pitanja 
predloženih za dnevni red i potrebu omogućavanja šireg 
sudjelovanja zainteresiranih građana, sukladno Statutu i 
ovim Pravilima.  

Članak 36.

Mjesni zbor se održava za mjesno područje u sastavu 
mjesne zajednice. Na mjesnom Zboru građani raspravljaju 
o svim pitanima koja su Statutom i ovim Pravilima 
utvrđena za djelokrug Zbora građana.   

Građani na mjesnom Zboru iniciraju organiziranje 
poslova koji izravno utječu na svakodnevne potrebe, život 
i rad građana u mjestu stanovanja, a naročito:  

 davanje inicijative za zavođenje samodoprinosa 
u mjesnoj zajednici;

 izgradnja i održavanje cesta, kanalizacije, 
vodovoda i drugih sadržaja komunalnih potreba i 
infrastrukture;

 uređenje naselja, izgradnja i uređenje parkova, 
nasada, dječjih igrališta, športskih objekata i slično; 

 čišćenje javnih površina, odvoz smeća, 
odvođenje atmosferskih voda, pitanja zaštite okoliša i 

 razvoj kulture i tjelesne kulture, bavljenje 
športom i rekreacijom i slično.
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Članak 37.

U radu Zbora građana mogu sudjelovati građani upisani 
u birački popis na području općine, koji imaju prebivalište 
na području mjesne zajednice, odnosno imaju prebivalište 
na mjesnom području za koje je sazvan Zbor građana.  

Vijeće mjesne zajednice svojom odlukom utvrdit će 
broj nazočnih građana neophodan za punopravan rad 
Zbora, kada se održava jedinstveno za mjesnu zajednicu u 
ovisnosti od broja građana u mjesnoj zajednici, odnosno 
kada je sazvan za mjesno područje u ovisnosti od broja 
građana na danom mjesnom području.

Članak 38.

Radom Zbora građana rukovodi  član Vijeća mjesne 
zajednice sa danog mjesnog područja koji se određuje 
većinom glasova nazočnih građana.     

Dnevni red koji je predložen odlukom Vijeća mjesne 
zajednice o sazivanju Zbora građana utvrđuje se većinom 
glasova nazočnih građana.     

Stavovi i mišljenja Zbora građana, kao i prijedlozi i 
inicijative o određenom pitanju, utvrđuju se većinom 
glasova nazočnih građana i pismeno formuliraju u 
zapisniku koji potpisuje predsjednik iz stavka 1. ovog 
članka.

Zapisnik se dostavlja Vijeću mjesne zajednice, odnosno 
Općinskom vijeću i Općinskom načelniku, ukoliko je 
Zbor građana sazvan na njihovo traženje. Stavovi Zbora 
građana mogu se objaviti na oglasnoj ploči mjesne 
zajednice u cilju informiranja građana. 

Članak 39.

Ukoliko je Zbor građana sazvan u postupku 
konzultiranja utvrđenim Statutom i ovim Pravilima, na 
stavove i mišljenja, inicijative i prijedloge Zbora građana, 
koji ne budu uvaženi, tijela koja su tražili konzultacije 
obvezni su dati odgovor i navesti razloge za to.

NADZOR I KONTROLA U MJESNOJ 
ZAJEDNICI

Članak 40.

Rad i odluke tijela mjesne zajednice podliježu nadzoru 
u pogledu zakonitosti i usklađenosti sa Statutom, 
propisima i drugim aktima općine i ovim Pravilima.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne zajednice 
obavlja Općinsko vijeće.    

Općinsko vijeće ima pravo poništiti odluke Vijeća 
mjesne zajednice ukoliko se njima krši zakon, Statut i 
propisi Općine i ova Pravila.  

Općinsko vijeće može predložiti Vijeću mjesne 
zajednice razrješenje predsjednika Vijeća mjesne 
zajednice, ako u svom radu učestalo krši zakon, Statut i 
propise Općine, kao i ova Pravila i ne izvršava povjerene 
poslove. 

Članak 41.

Povjerenstvo za mjesne zajednice kao radno tijelo 
Općinskoga vijeća prati rad tijela mjesne zajednice i 
upozorava Općinsko vijeće na pojave kršenja nezakonitosti 
i neusklađenosti sa Statutom, propisima i drugim aktima 
Općine, kao i ovim Pravilima.      

Tijela mjesne zajednica obvezna su dostavljati odluke i 
zapisnike o svome radu Povjerenstvu.

Članak 42.

Općinski načelnik prati rad tijela mjesne zajednice 
putem općinskih službi koje vrše administrativne i stručne 
poslove za tijela mjesne zajednice i upozorava Općinsko 
vijeće na pojave kršenja zakonitosti neusklađenosti sa 
Statutom, propisima i drugim aktima općine i ovim 
Pravilima.

SREDSTVA I FINANCIJSKO POSLOVANJE 
MJESNE ZAJEDNICE

Članak 43.

Mjesna zajednica ostvaruje sredstva za svoj rad iz:   
1. sredstva koja Općina u Proračunu osigurava mjesnoj 

zajednici za izvršavanje prenesenih poslova iz svoje 
nadležnosti;

2. sredstava koja Općina u Proračunu dodjeli mjesnoj 
zajednici za redovitu djelatnost kao sudjelovanje 
u fi nanciranju zadataka predviđenih planovima i 
programima razvoja mjesne zajednice i Općine;

3. sredstava koja se u mjesnoj zajednici osiguravaju 
samodoprinosom građana ili na drugi način;

4. naknada za usluge koje organiziraju i izvršavaju 
građani u mjesnoj zajednici i drugim prihodima što 
ih svojim aktivnostima ostvari mjesna zajednica i 

5. poklona, donacija i drugih sredstava, koja sukladno 
zakonu i drugim propisima ostvari mjesna zajednica.

Članak 44.

Odluka o zavođenju samodoprinosa u mjesnoj zajednici 
donosi se referendumom građana upisanih u birački popis 
Općine na području mjesne zajednice.  

Vijeće mjesne zajednice sačinjava godišnji fi nancijski 
plan i izvješće o izvršenju fi nancijskog plana koji podnosi 
Zboru građana i Općinskom vijeću. 

Članak 45.

Na uporabu i kontrolu korištenja fi nancijskih sredstava 
koje Općina osigurava mjesnoj zajednici u Proračunu, 
primjenjuju se propisi kojima se uređuje donošenje i 
izvršenje Proračuna.

Članak 46.

Financijsko poslovanje mjesne zajednice obavlja se 
sukladno važećim fi nancijskim propisima. 

Financijsko poslovanje obvezno se vodi na način koji 
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osigurava stvarni uvid u fi nancijske poslove i fi nancijsko 
stanje mjesne zajednice.   

Financijsko - računovodstvene poslove za mjesne 
zajednice obavlja služba za fi nancije, proračun i riznicu 
Općine Tomislavgrad. 

STRUČNI I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI 
POSLOVI MJESNE ZAJEDNICE

Članak 47.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe 
tijela mjesne zajednice obavlja tajnik mjesne zajednice uz 
pomoćnika Službe za društvene djelatnosti i opću upravu.

Tijela mjesne zajednice mogu se obratiti ostalim 
stručnim službama Općine za pomoć i suradnju u 
obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

Članak 48.

Općina je dužna osigurati prostorije opremu i sredstva 
za rad tijela mjesne zajednice.

JAVNOST RADA I INFORMIRANJE

Članak 49.

Rad tijela mjesne zajednice je javan.  
Javnost rada mjesne zajednice osigurava se:  
  

1. javnim održavanjem sjednica Vijeća mjesne zajednice 
i njegovih radnih tijela;

2. iznošenjem na javnu raspravu na Zboru građana 
programa i planova rada mjesne zajednice i značajnih 
odluka i drugih akata Vijeća mjesne zajednice;

3. informiranja građana putem sredstava javnog 
informiranja;

4. informiranja građana putem informacijskog sustava 
Općine;

5. objavljivanjem usvojenih odluka i drugih akata 
isticanjem na oglasnoj ploči i drugim vidnim 
mjestima u mjesnoj zajednici ili na drugi građanima 
dostupan način i 

6. davanjem javnog odgovora, Vijeće mjesne zajednice 
na pitanja koja postavljaju građani na Zboru građana, 
drugim oblicima susreta i savjetovanja građana ili na 
sastancima udruga u mjesnoj zajednici.

Članak 50.

Informiranje u mjesnoj zajednici se organizira i 
realizira u cilju stvaranja preduvjeta za: 
 aktivno sudjelovanje građana u odlučivanju u mjesnoj 

zajednici;
 utjecaj građana na usmjeravanje društveno-

ekonomskog i prostornog razvoja mjesne zajednice;
 javnost rada i odgovornost svih tijela mjesne 

zajednice, nositelja javnih i drugih funkcija u mjesnoj 
zajednici i 

 redovito praćenje izvršenja usvojenih odluka i 
zaključaka tijela mjesne zajednice.  

Za informiranje građana, u skladu s ovim Pravilima, 
odgovorno je Vijeće mjesne zajednice. 

Članak 51.

Građani u mjesnoj zajednici se obvezno informiraju o 
uvjetima ostvarivanja i korištenja fi nancijskih sredstava, 
materijalnom i fi nancijskom stanju i poslovanju mjesne 
zajednice, ostvarivanju planova i programa razvoja i 
o drugim pitanjima značajnim za život i rad u mjesnoj 
zajednici i za ostvarivanje zajedničkih interesa građana.

Članak 52.

Općina će brinuti kako putem svog informacijskog 
sustava učiniti dostupnim i blagovremenim informacije 
o radu tijela mjesne zajednice i omogućiti ostvarivanje 
prava građana na informiranje utvrđena Statutom i ovim 
Pravilima.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Općinsko vijeće posebnom odlukom raspisat će izbore 
za Vijeća mjesnih zajednica i odrediti datum i vrijeme 
njihovog održavanja.

Članak 54.

Svi opći akti mjesne zajednice moraju se usuglasiti sa 
odredbama ovih Pravila u roku od tri mjeseca od dana 
stupanja na snagu istih.

Članak 55.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju važiti 
Pravila mjesne zajednice („Službeni glasnik Općine 
Tomislavgrad“, broj: 7/2006). 

Članak 56.

Ova pravila stupaju na snagu danom objavljivanja u 
„Službenom glasniku Općine Tomislavgrad“.

Broj: 01-02-1005/21
Tomislavgrad, 22.6. 2021. godine

PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing.tel., v.r.

***

Na temelju članka 61. i 77. Statuta općine Tomislavgrad 
(„Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj:2/99, 2/00 
i 6/05) i članka 24. Zakona o načelima lokalne samouprave 
u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 49/06 i 51/09), a 
sukladno članku 11.  Pravila Mjesne zajednice („Službeni 
glasnik Općine Tomislavgrad“, broj 5/21), Općinsko 
vijeće na sjednici održanoj  22. lipnja 2021. godine, 

d o n o s i
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O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i 

organizaciji MZ na području općine Tomislavgrad

Članak 1.

U Odluci o utemeljenju i organizaciji MZ na području 
općine Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine 
Tomislavgrad“, broj: 9/08, 10/09, 11/10 i 2/17),  u članku 
3.  pod rednim brojem 6. u  točki 1. iza riječi: Mandino 
Selo dodaju se riječi: „i Rašćani“, a u točki. 2. broj: 2. 
zamjenjuje se brojem 1, dok se točka 3. briše, a u stavku 
2. broj 5. zamjenjuje se brojem: 3.

Pod rednim brojem 11. u točki 1. riječi: “Mesihovina“ 
dodaju se riječi „i Petrovići“.

Pod rednim brojem 21. u  točki 1.  broj: 5. zamjenjuje 
se brojem: 3, a u stavku 2. broj 5. zamjenjuje se brojem: 3, 
a u stavku 2. broj 5. zamjenjuje se brojem: 3.

Pod rednim brojem 22. u  točki 1. broj: 2 zamjenjuje 
se brojem: 1 , a u točki 2. ispred riječi: Dobrići stavlja 
se zarez i dodaju riječi: „Zidine i Korita“ , a broj: 1. 
zamjenjuje se brojem: 2., dok se točke 3. i  4. brišu, u 
stavku 2. broj 5: zamjenjuje se brojem: 3.

Pod rednim brojem 25., u točki 1. iza riječi Jug 
Tomislavgrad dodaju se riječi :“ i Ćavarov Stan“, a broj: 4 
zamjenjuje se brojem 5, dok se točka 2. briše.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
„Službenom glasniku Općine Tomislavgrad“.

Broj. 01-02-1018/21    
Tomislavgrad, 22.6. 2021. godine

PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing.tel., v.r.

***

Na temelju članka 37. i 61. Statuta općine Tomislavgrad 
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj: 2/99, 
2/00 i 6/05), a u svezi s člankom 25. Pravila mjesne 
zajednice («Službeni glasnik Općine Tomislavgrad» broj: 
5/21), Općinsko vijeće na sjednici održanoj  22. lipnja  
2021. godine donosi :

O D L U K U
o raspisivanju  izbora za članove Vijeća mjesnih 

zajednica na području općine Tomislavgrad 

Članak 1. 

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih zajednica 
na području općine Tomislavgrad.

Članak 2. 

Izbori za članove Vijeća mjesnih zajednica održat će se 
18. srpnja  2021. godine, (nedjelja) u vremenu od 12-17 
sati. 

Članak 3. 

Izbore će organizirati i provesti Izborno povjerenstvo 
Općine Tomislavgrad.

Članak 4.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 

«Službenom glasniku Općine Tomislavgrad». 

Broj: 01-02-1016/21
Tomislavgrad, 22.6. 2021. godine

PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing.tel., 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 7. Odluke o javnim priznanjima Općine 
Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, 
broj: 4/21), a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu 
javnih priznanja Općine Tomislavgrad, Općinsko vijeće 
Tomislavgrad na sjednici održanoj 22. lipnja 2021. godine 
donosi

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja

Članak 1.
 
DAMIRU BASARA, rođenom 1. siječnja 1978. 

godine u Karlovcu, državljaninu Republike Hrvatske, 
instruktoru speleologije i planinarskom vodiču A standarda 
dodijeljenih od Hrvatskog planinarskog saveza, članu 
udruge Osmica iz Karlovca, koji je svojim djelovanjem i 
postupcima znatno pridonio promicanju, značaju i ugledu 
Tomislavgrada, ostvarivanju i razvijanju međusobnih 
odnosa Tomislavgrada i Republike Hrvatske, dodjeljuje 
se javno priznanje PROGLAŠENJE POČASNIM 
GRAĐANINOM OPĆINE TOMISLAVGRAD. 

Članak 2.

Damir Basara, državljanin Republike Hrvatske 
predložen za dodjelu javnog priznanja – Proglašenje 
počasnim građaninom općine Tomislavgrad, instruktor 
speleolog i planinarski vodič A standarda dodijeljenih 
od Hrvatskog planinarskog saveza, koji već godinama 
sudjeluje u speleološkim istraživanjima općine 
Tomislavgrad, te je sudjelovao u izradi speleoloških nacrta 
i fotodokumentacija za monografi je „Prirodoslovno-
povijesna baština općine Tomislavgrad“ i „Naših prvih 
7 ekspedicija“, najznačajnijih znanstvenih publikacija o 
prostoru općine Tomislavgrad. 

Damir Basara, rođen 1. siječnja 1978. godine u 
Karlovcu, Republika Hrvatska. Speleologijom se počeo 
baviti 1996. godine u SO PD Dubovac, a od 2014. godine 
je član udruge Osmica iz Karlovca. 1999. godine je stekao 



Stranica 11 TOMISLAVGRAD, 2021.

kvalifi kaciju speleolog, a od 2005. godine kvalifi kaciju 
instruktor speleologije pri Komisiji za speleologiju 
Hrvatskog planinarskog saveza. Od 2001. godine do 
2007. godine član je karlovačke stanice HGSS – a, a od 
2012. do 2016. godine pročelnik Komisije za speleologiju 
HPS – a. Voditelj je šest speleoloških ekspedicija na 
planini Velebit (2002, 2003, 2011, 2012, 2014 i 2015. 
g.), tri međunarodne speleološke ekspedicije u Bosni i 
Hercegovini (2001., 2004 i 2011. g.), te je sudjelovao na 
speleološkim ekspedicijama u jami Jean Bernard (dubine 
1602m) u Francuskoj 2003. godine i meksičkoj pokrajini 
Chiapas 2005. godine.  

Aktivan je u školovanju planinarskih kadrova i 
sudjeluje kao instruktor i predavač na planinarskim i 
alpinističkim školama. Voditelj je osam speleoloških 
škola i desetak speleoloških tečajeva. 

Sudjelovao je kao speleolog istraživač na 
međunarodnim speleološkim i znanstveno-istraživačkim 
ekspedicijama Ponor, Kovači – Izvor Ričina, šest godina: 
2012., 2015., 2017., 2018., 2019. i 2020. Za više desetaka 
speleoloških objekata izradio je topografske nacrte, 
a posebno se ističu digitalizirani nacrti špilje Dahne i 
Izvor – špilje Ričine. Uz nacrte bilježio je i fotografi je iz 
speleoloških objekata na području općine Tomislavgrad, 
a neke od njegovih fotografi ja se nalaze u knjigama 
„Naših prvih 7 ekspedicija“ i  „Prirodoslovno-povijesna 
baština općine Tomislavgrad“, monumentalnim djelima 
duvanjske prirodne baštine. 

Damir Basara je već odavno prepoznao speleologiju kao 
turistički potencijal općine Tomislavgrad, a zahvaljujući 
njegovu angažmanu svake godine veliki broj posjetitelja 
posjećuje prirodne ljepote općine Tomislavgrad. Svoju 
ljubav prema duvanjskom kraju i podzemlju pokazao je i 
kroz čestitku za obljetnicu 20 godina SD Mijatovi Dvori, 
kojom je na osobito lijep i veličanstven način opisao 
naš kraj i osjećaje koje gaji za njega, te čestitku završio 
rečenicama: „Obrisao sam suze i brižno u staklenku 
spremio svaku grudicu te divne, duvanjske zemlje. A onda 
sam shvatio. Ne samo da je štujem i volim svim srcem, 
ne samo da ću joj se uvijek vraćati, shvatio sam da joj i 
pripadam. Zauvijek.“      

Članak 3.

Javno priznanje Proglašenje počasnim građaninom 
Općine Tomislavgrad g. Damiru Basari, dodijelit će 
se osobno na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća 
Tomislavgrad, koja će se povodom Dana općine 
Tomislavgrad održati 8. srpnja 2021. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
„Službenom glasniku Općine Tomislavgrad“.

Broj: 01-02-748-/21-1   
Tomislavgrad, 22.6. 2021. godine

PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing.tel., 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 7. Odluke o javnim priznanjima Općine 
Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, 
broj: 4/21), a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu 
javnih priznanja Općine Tomislavgrad, Općinsko vijeće 
Tomislavgrad na sjednici održanoj 22. lipnja 2021. godine 
donosi

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja

Članak 1.

O. ZVONKI MARTIĆU, rođenom 20. rujna 1964. 
godine u Komarici, općina Doboj, za iznimna postignuća u 
proteklom razdoblju na području kulture i umjetnosti, kao 
i drugih područja društvenog života općine Tomislavgrad 
i šire, dodjeljuje se javno priznanje MEDALJON 
OPĆINE TOMISLAVGRAD.

Članak 2. 

Otac Zvonko Martić, karmelićanin, predložen je za 
dodjelu javnog priznanja Općine Tomislavgrad zbog svog 
dugogodišnjeg stručnog rada na promociji etnološke, 
etnografske, kulturne i duhovne baštine BiH, a pogotovo 
cijelog duvanjskog kraja. 

Zvonko Martić rođen je 20. rujna 1964. godine u 
Komarici u općini Doboj u Bosni i Hercegovini. Diplomirao 
je 1996. godine teologiju na Katoličkom bogoslovnom 
fakultetu u Zagrebu/Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi 
u Sarajevu. Od 2004. godine član je Hrvatske karmelske 
provincije i trenutno je prior u Samostanu – duhovnom 
centru „Karmel sv. Ilije“ u Tomislavgradu, gdje je voditelj 
etnografske zbirke zadužen za prikupljanje i čuvanje 
tradicijske odjeće, nakita i čipke sva tri konstitutivna 
naroda u Bosni i Hercegovini.  

Od prvog dana dolaska u „Karmel sv. Ilije“ na Buškom 
jezeru, o. Zvonko Martić pokrenuo je niz aktivnosti 
kojima se prije njegovog dolaska u naš kraj malo tko na 
tako stručan i predan način bavio. Zahvaljujući njemu 
otkrili smo koliko etnološko i etnografsko bogatstvo 
imamo. 

Kao rezultat njegovog predanog rada u našem 
kraju izdvajamo stalnu postavku etnografske zbirke u 
Samostanu – duhovnom centru „Karmel sv. Ilije“, te 
tradicionalnu manifestaciju „Izbor najljepše Hrvatice u 
narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske“, koje bez o. 
Zvonke Martića ne bi ni bilo. Njegov znanstveni interes 
usmjeren je na suvremena hodočašća, religijsku baštinu te 
međureligijski i međuetnički dijalog, tradicijske pjesme, 
kao i istraživanje procesa i aktivnosti vezanih za očuvanje 
nematerijalne kulturne baštine na području Federacije 
Bosne i Hercegovine. Radovi o ovim temama objavljeni 
su u različitim zbornicima i studijama.   

Zbog rada na očuvanju i promicanju tradicijske kulture 
Federalno ministarstvo kulture i sporta u Federaciji Bosne 
i Hercegovine 2013. godine dodijelilo mu je Povelju 
za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog 
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naslijeđa Bosne i Hercegovine. 
Ocu Zvonki Martiću želimo da što duže ostane među 

nama Duvnjacima, ali ako ga njegovo svećeničko poslanje 
i život odvedu negdje drugdje neka mu ovo priznanje – 
Medaljon Općine Tomislavgrad bude uspomena i znak 
zahvalnosti za sve ono dobro i vrijedno što je učinio za 
duvanjski kraj. 

 
Članak 3.

Javno priznanje Medaljon Općine Tomislavgrad o. 
Zvonki Martiću, dodijelit će se osobno na Svečanoj 
sjednici Općinskog vijeća Tomislavgrad, koja će se 
povodom Dana općine Tomislavgrad održati 8. srpnja 
2021. godine.

Članak 4.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 

„Službenom glasniku Općine Tomislavgrad“.

Broj: 01-02-748/21-2   
Tomislavgrad, 22.6. 2021. godine

PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing.tel., v.r.

***

Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o načelima 
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 
(«Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09) 
i članka 61. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni 
glasnik Općine Tomislavgrad», broj: 2/99, 2/00 i 6/05), 
Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj  22. 
lipnja   2021. godine, d o n o s i 

O D L U K U
o sufi nanciranju veterinarskih usluga 

poljoprivrednim gospodarstvima 

Članak 1.
      
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način 

ostvarivanja prava na subvencioniranje veterinarskih 
usluga poljoprivrednim gospodarstvima na području 
općine Tomislavgrad  koja su upisana u jedinstveni 
Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata 
koji vodi nadležna općinska Služba,  korisnicima usluga.

Članak 2.
    
Sufi nanciraju se veterinarske usluge koje pruža JP 

Veterinarska stanica d.o.o. Tomislavgrad, kao i druge 
veterinarske stanice s područja općine Tomislavgrad, 
osim veterinarskih usluga koje se odnose na liječenje 
kućnih ljubimaca (psi, mačke, ptice i sl.).

Članak 3.
 
Veterinarske usluge će se sufi nancirati u visini do 

50% cijene veterinarskih usluga utvrđenih  Cjenikom 
veterinarskih usluga od strane veterinarskih stanica  s 
područja općine Tomislavgrad, a koji je ovjeren od strane  
Službe za gospodarstvo i inspekciju općine Tomislavgrad.

Članak 4.
    
Sufi nanciranje prema jednom poljoprivrednom 

gospodarstvu može biti do iznosa 500,00 KM godišnje, 
koji se nakon obračuna troškova za subvencioniranje 
može proporcionalno smanjiti u skladu sa raspoloživim 
sredstvima.

Članak 5.
   
Zahtjev za  sufi nanciranje veterinarskih usluga 

poljoprivrednim gospodarstvima na području općine 
Tomislavgrad,  podnosi se Službi  za gospodarstvo i 
inspekciju.

Zahtjevi se podnose tijekom  kalendarske godine, 
zaključno sa 31. 12.,  na posebnom obrascu koji će 
pripremiti nadležna služba.  

 Uz zahtjev za sufi nanciranje, odnosno refundiranje 
dijela plaćenih veterinarskih usluga,  korisnik podnosi 
fi skalni račun/račune pružatelja veterinarskih usluga 
o pruženim veterinarskim uslugama kao i potvrdu o 
provedenim obveznim mjerama (Prilog V).

Zaključak o odobravanju i iznosu subvencije  
veterinarskih usluga poljoprivrednim gospodarstvima  
donosi  Općinski načelnik.

Iznos subvencije veterinarskih usluga, odnosno 
refundiranje dijela plaćenih veterinarskih usluga odobreno 
zaključkom iz prethodnog stavka, Služba za fi nancije, 
proračun i riznicu općine Tomislavgrad doznačit će se na 
tekući račun korisnika usluga.

Članak 6.
   
Sredstva za subvenciju veterinarskih usluga isplatit će 

se iz proračuna Općine Tomislavgrad, s pozicije Poticaj 
gospodarstvu.

Članak 7.
     
Stupanjem na snagu ove  Odluke prestaje važiti 

Odluka o sufi nanciranju veterinarskih usluga 
obiteljskim gospodarstvima  (“Službeni glasnik općine  
Tomislavgrad”, broj: 6/05).

Članak 8.
 
Ova Odluka stupa na snagu s danom objavljivanja u 

“Službenom glasniku općine  Tomislavgrad”.

Broj: 01-02-1015/21
Tomislavgrad, 22.6. 2021. godine

PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing.tel., v.r.

***
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Na temelju članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad 
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj: 2/99, 
2/00 i 6/05), članka 62. stavak 3. i članka 110. stavak 
2. i 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine 
Hercegbosanske županije“, broj: 12/14), Općinsko vijeće 
Tomislavgrad, na sjednici održanoj  22. lipnja 2021. 
godine, donosi 

O D L U K U
o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene 
usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole 
s dokumentima prostornog uređenja šireg područja

Članak 1.

Predmetnom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za 
davanje stručne ocjene usklađenosti zahtjeva za izdavanje 
lokacijske dozvole s dokumentima prostornog uređenja 
šireg područja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na 
mandat od dvije godine, u sastavu kojeg su: 

1. Josip Petrović, dipl.ing.građ. - predsjednik;
2. Jakov Zorić, mag. građ. - član; 
3. Marija Kovačević, dipl. ing. geod. - član; 
4. Danijela Jurić Tokić, dipl. iur. - član i 
5. Ankica Jurić, dipl. iur. – član.   

Članak 2.

Zadatak Povjerenstva iz članka 1. predmetne odluke 
je da provjerava je li svaki pojedinačni zahtjev za 
izdavanje lokacijske dozvole koju izdaje Služba za 
graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne 
poslove općine Tomislavgrad, usklađen s dokumentima 
prostornog uređenja šireg područja, uvjetima za 
planiranje na odnosnom području (zaštitne zone i koridori, 
poljoprivredno i šumsko zemljište, graditeljsko i prirodno 
naslijeđe i drugo), te zakonima i propisima donesenima na 
temelju tih zakona, a koji neposredno ili posredno uređuju 
odnose u prostoru.  

Članak 3.

Stručna ocjena Povjerenstva mora sadržavati sve 
elemente na temelju kojih će se odrediti urbanističko-
tehnički uvjeti za traženo građenje, te je neophodno 
izvršiti i očevid na licu mjesta i o istome sačiniti zapisnik. 

Članak 4.

Povjerenstvo se u svom radu dužno pridržavati 
odredbi Naputka o uvjetima, načinu i metodologiji rada 
Povjerenstva za davanje stručne ocjene u postupku 
izdavanja lokacijske dozvole („Narodne novine 
Hercegbosanske županije“, broj: 4/16).  

Članak 5.

Povjerenstvo je dužno u roku od najviše 15 dana od 
dana prijema uredne, odnosno potpune dokumentacije 
dati stručnu ocjenu u postupku izdavanja lokacijske 

dozvole, te je danu stručnu ocjenu bez odgode dužno 
dostaviti Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i 
stambeno-komunalne poslove. 

Članak 6.

Naknadu za rad Povjerenstva posebnim zaključkom 
utvrdit će Općinski načelnik, ovisno od vremena 
provedenog za izradu stručne ocjene i po dostavljenom 
izvješću Povjerenstva.   

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne 
ocjene o usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske 
dozvole s dokumentom prostornog uređenja šireg 
područja („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj: 
1/19). 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom glasniku Općine Tomislavgrad.“

Broj: 01-02-1017/21
Tomislavgrad, 22.6. 2021. godine

PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing.tel., v.r.

***

Na temelju  članka  61. Statuta Općine Tomislavgrad 
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad»broj 2/99,2/00 
i 6/05), članka 363. stavak 3. točka 5. Zakona o stvarnim 
pravima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene 
novine Federacije BiH», broj 66/13,100/13), i članka 4. 
Pravilnika o postupku  javnog natječaja za raspolaganje 
nekretninama u vlasništvu  Federacije Bosne i 
Hercegovine, županija,općina, i gradova („Službene  
novine Federacije BiH „ broj 17/14)        Općinsko vijeće  
Tomislavgrad na  sjednici održanoj dana  22. lipnja  2021. 
godine, d o n o s i 

O D L U K U
o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog 

građevinskog zemljišta putem neposredne           
pogodbe  radi oblikovanja građevinskih parcela

 Članak 1.

Općina Tomislavgrad  izvršiti će prodaju  neizgrađenog 
ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne 
pogodbe na sljedećim parcelama: 

- k.č.  661/2 zv „ Križanci” u naravi građevinska 
parcela površine 128 m2 upisana u PL  275  K.O. 
Vedašić  u posjedu općine Tomislavgrad  1/1, kojoj 
po zemljišno-knjižnom operatu odgovara  parcela 
označena kao k.č. 661/2 zv” Križanci” u naravi 
građevinska parcela  površine 128 m2 upisana u zk. ul. 
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br. 44 K.O.Vedašić u vlasništvu općine Tomislavgrad 
1/1,

- k.č.  661/3 zv „ Križanci” u naravi građevinska 
parcela površine 19 m2 upisana u PL 275  K.O. Vedašić  
u posjedu općine Tomislavgrad  1/1, kojoj po zemljišno 
-knjižnom  operatu odgovara  parcela označena kao 
k.č. 661/3 zv” Križanci” u naravi građevinska  parcela   
površine 19 m2 upisana u zk. ul. br. 44 K.O.Vedašić u 
vlasništvu općine Tomislavgrad 1/1,

- k.č. 634/4 zv ”Križanci” u naravi građevinska 
parcela površine 70 m2 upisana u PL 275 K.O. Vedašić 
u posjedu općine Tomislavgrad 1/1, kojoj po zemljišno-
knjižnom operatu odgovara parcela označena kao 
k.č. 634/4 zv „Križanci-brig” u naravi gradilište 70 
m2  upisana u zk.ul. br.  44  K.O. Vedašić u vlasništvu 
općine Tomislavgrad 1/1.               

 Članak 2.
          
Na temelju Nalaza o vještačenju predmetnog zemljišta 

od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke  
broj: 17/21, travanj 2021.g.  utvrđena je  tržišna vrijednost 
za gore navedene parcele   u iznosu  od 4.50 KM/m2, što 
ukupno iznosi  976,50 KM .

       
Članak 3.

Predmetne  parcele   koje  su  u posjedu i vlasništvu 
općine Tomislavgrad prodaju se  Boži ( Ante) Miškić u 
dijelu 1/2 i Branku ( Ante) Miškić u dijelu 1/2 , putem 
neposredne pogodbe, radi  formiranja i oblikovanja 
postojećih parcela  k.č. 651 i k.č 655/2 K.O. Vedašić, koje 
su u vlasništvu i posjedu istih.

        
Članak 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Tomislavgrad 
da može zaključiti Ugovor o kupoprodaji ostalog 
građevinskog zemljišta  navedenog u članku 1. ove Odluke 
u pisanom obliku koji će biti  temelj  za provođenje  upisa 
u katastarskim i zemljišnim knjigama, između Općine 
Tomislavgrad s jedne strane i podnositelja zahtjeva s 
druge strane.

Članak 5.

Troškove  obrade  pisanog Ugovora o kupoprodaji, 
poreza na promet  nekretnina i troškove provođenja 
ugovora snosi  kupac.

Članak 6.
    
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja  u 

“Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”

Broj :01-02- 1012/21
Tomislavgrad, 22.6. 2021. godine

PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing.tel., v.r.

***

Na temelju  članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad 
(“Službeni glasnik općine Tomislavgrad” broj 2/99,2/00 
i 6/05), članka 363. stavak 3. točka 5. Zakona o 
stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine 
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13,100/13), 
i članka 4. Pravilnika o postupku  javnog natječaja za 
raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne 
i Hercegovine, županija,općina, i gradova („Službene  
novine Federacije BiH „broj 17/14) Općinsko vijeće  
Tomislavgrad na  sjednici održanoj dana  22. lipnja 2021. 
godine, d o n o s i 

O D L U K U
     o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog 

ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne         
pogodbe  radi oblikovanja građevinske parcele

 
Članak 1.

Općina Tomislavgrad  izvršiti će prodaju  neizgrađenog 
ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne 
pogodbe na sljedećim parcelama:

 
 - k.č. 230/2 zv ”Kolo” u naravi  ostalo neplodno 

zemljište površine 19 m2 upisana u PL 637 K.O. 
Kolo u posjedu općine Tomislavgrad 1/1, kojoj 
po zemljišnoknjižnom operatu odgovara parcela 
označena kao 230/2 zv” Kolo” u naravi ostalo neplodno 
zemljište  površine 19 m2   upisana u zk.ul. br. 452 K.O. 
Kolo u vlasništvu općine Tomislavgrad  1/1,

- k.č. 412/4 zv” Kolo” u naravi ostalo neplodno 
zemljište površine 89 m2 upisana u PL 637 K.O. 
Kolo u posjedu općine Tomislavgrad 1/1, kojoj 
po zemljišnoknjižnom operatu odgovara parcela 
označena kao k.č. 412/4 zv”  Kolo” u naravi ostalo 
neplodno zemljište  površine 89 m2  upisana u zk.ul. 
br. 1367 K.O. Kolo  u vlasništvu općine Tomislavgrad 
1/1.

 
Članak 2.

          
Na temelju Nalaza o vještačenju predmetnog zemljišta 

od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke  
broj: 37-1/20, srpanj 2020.g. i   broj: 9-1/21, ožujak 
2021.g.  utvrđena je  tržišna vrijednost za gore navedene 
parcele   u iznosu  od  8.57 KM/m2, što ukupno iznosi  
925,56 KM.

Članak 3.

Predmetne  parcele   koje  su  u posjedu i vlasništvu 
općine Tomislavgrad prodaju se  Anti (Ivana) Zvonar  
putem neposredne pogodbe, radi  oblikovanja postojeće 
parcele  k.č. 195 K.O. Kolo, koja je u vlasništvu i posjedu 
istog.

 
Članak 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Tomislavgrad 
da može u ime  Općine Tomislavgrad zaključiti Ugovor o 
kupoprodaji   ostalog građevinskog zemljišta  navedenog 
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u članku 1. ove Odluke u pisanom obliku koji će biti  
temelj  za provođenje  upisa u katastarskim i zemljišnim 
knjigama, između Općine Tomislavgrad s jedne strane i 
podnositelja zahtjeva s druge strane.

       
Članak 5.

     Troškove  obrade  pisanog Ugovora o kupoprodaji 
putem neposredne pogodbe, poreza na promet  nekretnina 
i troškove provođenja ugovora snosi  kupac.

Članak 6.
    
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja  u 

“Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”

Broj : 01-02- 1014 /21
Tomislavgrad,  22. 6. 2021. godine 

PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing. tel.,v.r.

***

Na temelju članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad 
(“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad” broj: 2/99, 2/00 
i 6/05), članka 363. točka 3. stavak 5.  Zakona o stvarnim 
pravima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 66/13, 
100/13) i članka 4. Pravilnika o postupku javnog natječaja 
za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije, 
županija, općina i gradova (“Službene novine Federacije 
BiH”, broj: 17/14), Općinsko vijeće  Tomislavgrad na  
sjednici održanoj dana 22. lipnja 2021. godine, d o n o s i

O D L U K U
o kupoprodaji  ostalog građevinskog zemljišta putem 

neposredne pogodbe radi oblikovanja postojeće 
građevinske parcele

Članak 1.

Predmet Odluke o prodaji  ostalog građevinskog 
zemljišta putem neposredne pogodbe                                                   

radi oblikovanja postojeće građevinske parcele je 
ostalo građevinsko zemljište označeno kao: 

- k.č.br.1832/2 zv.”Galečić“ u naravi građevinska 
parcela površine 18 m2 upisana u PL br. 361 u K.O. 
Galečić kao posjed Općine Tomislavgrad 1/1, kojoj po 
zemljišno - knjižnom operatu odgovara k.č.br.1107/166 
zv.”Tulina Draga, Trlo,Pod, Kovač” u naravi građevinska 
parcela površine 18 m2 upisana u zk.ul.br.1230  u K.O. 
Šujica, kao vlasništvo Općine Tomislavgrad 1/1 i

- k.č.br.2010/2 zv.”Galečić“ u naravi građevinska 
parcela površine 15 m2 upisana u PL br. 361 u K.O. 
Galečić kao posjed Općine Tomislavgrad 1/1, kojoj po 
zemljišno - knjižnom operatu odgovara k.č.br.1107/165 
zv.”Tulina Draga, Trlo,Pod, Kovač” u naravi građevinska 
parcela površine 15 m2 upisana u zk.ul.br.1230  u K.O. 
Šujica, kao vlasništvo Općine Tomislavgrad 1/1 

Članak 2.

Predmetne građevinske parcele prodaju se u vlasništvo 
i posjed putem neposredne pogodbe kupcu Jozi (Frane) 
Barišić iz Galečića, Općina Tomislavgrad radi oblikovanja 
postojeće parcele u vlasništvu i posjedu istog. 

 
   Članak 3.    

          
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Tomislavgrad 

da može u ime Općine Tomislavgrad zaključiti ugovor o 
kupoprodaji ostalog građevinskog zemljišta u pisanom 
obliku, nakon isplate ukupne kupoprodajne cijene utvrđene 
ovom odlukom, a koji će biti temelj za provođenje upisa u 
zemljišne i katastarske knjige za prijenos prava vlasništva i 
promjenu posjeda na istom, između Općine Tomislavgrad 
s jedne strane i  podnositelja zahtjeva s druge strane.   

Članak 4.

Na temelju Nalaza o vještačenju tržišne cijene 
nekretnina navedenih  u članku 1. ove Odluke od strane 
ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke Josipa 
Petrovića dipl.ing.građ. broj:68-1/20  od prosinca 2020. 
godine,  utvrđena je tržišna cijena za parcelu označenu 
kao k.č.1832 za površinu od 18 m2 u novčanom iznosu  
od 94,32  KM i broj:68-2/20 od prosinca 2020. godine  
utvrđena je tržišna cijena za parcelu označenu kao 
k.č.2010/2 za površinu od 15 m2 u novčanom iznosu  od 
78,60 KM.

    
Članak 5.

Troškove sastavljanja ugovora o kupoprodaji putem 
neposredne pogodbe, poreza na promet nekretnina, 
pristojbe za provođenje ugovora, te sve ostale troškove 
koji se odnose na postupak kupoprodaje predmetnih 
nekretnina snosi kupac zemljišta. 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
„Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”. 

Broj:01-02-1013/21
Tomislavgrad, 22.6. 2021.godine      

PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing. tel.,v.r.

***

Na  temelju članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad 
(“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad” broj: 2/99, 
2/00 i 6/05), članka 363. Zakona o stvarnim pravima 
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine 
Federacije BiH”, broj: 66/13 i 100/13), i članka  3. stavak 
1. točka c. Pravilnika o postupku javnog natječaja za 
raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne 
i Hercegovine, županija, općina i gradova (“Službene 
novine Federacije BiH”, broj:17/14), na prijedlog 
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Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Tomislavgrad na 
sjednici održanoj dana  22. lipnja   2021. godine, d o n o 
s i:

O D L U K U
  o načinu i uvjetima  prodaje neizgrađenog  gradskog 

i ostalog građevinskog zemljišta 
putem javnog nadmetanja - licitacije

Članak 1.
  
Općina Tomislavgrad  izvršit će  prodaju  neizgrađenog 

gradskog i ostalog građevinskog zemljišta u vlasništvu 
i posjedu Općine Tomislavgrad, u svrhu izgradnje 
individualnih stambenih objekata ili stambeno - poslovnih 
objekta, poslovnih objekata ili stambenih i stambeno 
poslovnih objekata sa više stambenih jedinica, putem 
javnog nadmetanja – licitacije sljedećih  zemljišnih 
parcela: 

- k.č.br. 1171/15 zv.”Rustine” u naravi građevinsko 
zemljište površine 878 m2 upisana u PL br. 66 u K.O. 
Galečić kao posjed Općine Tomislavgrad 1/1, kojoj po 
zemljišno - knjižnom operatu odgovara k.č.br.1107/163 
zv.”Tulina Draga, Trlo, Pod, Kovač” u naravi građevinsko 
zemljište površine 878 m2 upisana u zk.ul.br.1230 u K.O. 
Šujica kao vlasništvo Općine Tomislavgrad 1/1, u svrhu 
izgradnje garažnog objekta po početnoj prodajnoj cijeni 
od  4.591,94 KM,

- k.č. br. 73/34 zv.”Stanina Pećina” u naravi građevinsko 
zemljište površine 500 m2 upisana u PL br. 59  u K.O. 
Roško Polje kao posjed Općine Tomislavgrad 1/1, kojoj 
po zemljišno - knjižnom operatu odgovara k.č.br. 1/1714 
zv.”Grabovica, Midena, Mitrovača, Rogovi, Osioci, 
Vranjača, Jaričišće”  u naravi građevinsko zemljište 
površine 500 m2 upisano u zk.ul.br. 1128 u K.O. Roško 
Polje kao vlasništvo Općine Tomislavgrad 1/1, u svrhu 
izgradnje stambenog objekta po početnoj prodajnoj cijeni 
od  1.870,00  KM,

- k.č. br. 205/17 zv.”Vučiji Brig” u naravi gradilište 
površine 5450 m2 upisana u PL br. 32 u K.O. Kovači 
kao posjed Općine Tomislavgrad 1/1, kojoj po zemljišno 
- knjižnom operatu odgovara k.č. br. 205/17 zv.”Vučiji 
Brig” u naravi gradilište površine 5450 m2 upisano 
u zk.ul.br. 418 u K.O. Kovači kao vlasništvo Općine 
Tomislavgrad 1/1, u svrhu izgradnje poslovnog objekta 
po početnoj prodajnoj cijeni od  103.056,50 KM,

b) Prodaja gradskog građevinskog zemljišta

- k.č.br. 2291/1 zv.”Latice” u naravi građevinska 
parcela površine 736 m2 upisana u PL 1032 u K.O. 
Tomislavgrad kao posjed Općine Tomislavgrad 1/1, 
kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č.br. 
2291/1 zv.”Latice” u naravi građevinska parcela površine 
736 m2 upisana u zk.ul. 3396 u K.O. Tomislavgrad kao 
vlasništvo Općine Tomislavgrada 1/1,  u svrhu izgradnje 
individualnih stambenih objekata ili stambeno -poslovnih 
objekta, poslovnih objekata ili stambenih i stambeno 

poslovnih objekata sa više stambenih jedinica, po početnoj 
prodajnoj cijeni od  42.231,68 KM.

Članak 2.
       
Ovlašćuje se Općinski načelnik da putem Službe 

za geodetske poslove, imovinsko – pravne poslove i 
katastar nekretnina, pripremi potrebne podatke i  raspiše 
javni oglas o javnom nadmetanju - licitaciji za prodaju  
nekretnina navedenih u članku 1. ove Odluke u  skladu 
s odredbama  Pravilnika o postupku javnog natječaja za 
raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, 
županija, općina i gradova  («Službene novine Federacije 
BiH», broj 17/14).

     Postupak javnog nadmetanja  provest će Povjerenstvo 
za provođenje javnog nadmetanja za raspolaganje 
nekretninama Općine Tomislavgrad.

Članak 3.

Troškove sastavljanja kupoprodajnog ugovora, poreza 
na promet, upisa prijenosa vlasništva  i posjeda na 
nekretninama snosi kupac zemljišta.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
„Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”. 

 Broj : 01-02-1011/21
 Tomislavgrad,  22.6.  2021.godine

PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing. tel.,v.r.

***

Na temelju članka 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) i  na temelju odredaba članka 11. stavak 1. 
toč. 1. Zakona o vodama („Službene novine Federacije 
BiH”, broj: 70/06), i članka 9. stavak 1. točke a. Zakona 
o vodama Hercegbosanske županije („Narodne novine 
Hercegbosanske županije” broj: 8/15),  Općinsko vijeće 
Tomislavgrad na sjednici održanoj dana  22. lipnja  2021. 
godine,  d o n o s i:

O D L U K U
o izmjeni statusa nekretnine javnog dobra

Članak 1.
 
UTVRĐUJE SE da je izgubila status nekretnine javnog 

dobra, po zemljišnoknjižnom  i katastarskom operatu 
označena kao:

- k.č.br.2051/2 zv.”Grad” u naravi ostalo 
neplodno zemljište površine 25 m2 upisana u Pl 237 
K.O.Tomislavgrad kao posjed DS. Vode Općine 
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Tomislavgrad 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu 
odgovara k.č. br. 2051/2  zv. „Grad” pov. 25 m2 upisana 
u zk.ul. br. 1959 u K.O. Tomislavgrad kao Javno dobro 
Općine Tomislavgrad  1/1.                                    

Članak 2.
 
Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Livnu 

Odjeljenje suda u Tomislavgradu  i Služba za geodetske 
poslove, imovinsko - pravne poslove i katastar nekretnina 
Općine Tomislavgrad, izvršit će brisanje ranijeg izvršenog 
upisa nekretnine kao javnog dobra  i predmetnu nekretninu 
upisati kao gradsko građevinsko zemljište u vlasništvu i 
posjedu Općine Tomislavgrad 1/1,  u skladu s toč.1. ove 
Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
„Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”.

Broj:01- 02-1010/21
Tomislavgrad,  22. 6.  2021. godine 

PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing. tel.,v.r.

***

Na temelju članka 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) i članka 10. stavak 3. Zakona o cestama Federacije 
BiH („Službene novine Federacije BiH”, Broj:12/10, 
16/10, i 66/13), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici 
održanoj dana  22. lipnja 2021. godine,  d o n o s i:

O D L U K U
o izmjeni statusa nekretnine  javnog dobra

Članak 1.

UTVRĐUJE SE da su izgubile status nekretnine  
javnog dobra, po zemljišnoknjižnom  i katastarskom 
operatu  nekretnine označene kao:

- k.č.br.1604/2 zv.”Progon” u naravi prilazni put 
površine 81 m2 i k.č.br.2429/2 zv.”Cesta za Rakitno” u 
naravi prilazni put površine 14 m2 obje upisane u PL 12 
u K.O. Crvenice  kao DS Putevi Općine Tomislavgrada 
sa 1/1, kojima po zemljišnoknjižnom operatu odgovara 
k.č.270/53 zv. „Mjesni prostor” površine 189 m2 upisana 
u zk.ul.br.189 u K.O. Crvenice kao Javno dobro Općine 
Tomislavgrad 1/1 i 

- k.č.270/43 zv.”Kuća sa dvorištem” površine 290 
m2 upisana u zk.ul.br.189 kao Javno dobro Općine 
Tomislavgrad 1/1.

Članak 2.
 
Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Livnu 

Odjeljenje suda u Tomislavgradu  i Služba za geodetske 
poslove, imovinsko - pravne poslove i katastar nekretnina 
Općine Tomislavgrad, izvršit će brisanje ranijeg izvršenog 
upisa nekretnina kao javnog dobra i prilaznog puta i 
predmetne nekretnine upisati kao građevinsko zemljište u 
vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad 1/1,  u skladu s 
toč.1. ove Odluke.

Članak 3.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 

„Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”.

Broj:01- 02-1004/21
Tomislavgrad,  22.6.  2021. godine

PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing. tel.,v.r.

***

Na temelju  članka 116. Poslovnika   Općinskog   vijeća 
Tomislavgrad  («Službeni glasnik  Općine Tomislavgrad», 
broj: 2/18 i 1/20)  Općinsko  vijeće Tomislavgrad,  na  
sjednici  održanoj dana  22. lipnja 2021.godine  donijelo 
je

O D L U K U 
O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE 

o nacrtu Plana parcelacije za eko gospodarsku zonu 
„Prosine“ u K.O. Ćavarov Stan

  
Članak 1.

      
Ovom Odlukom utvrđuje se provođenje javne rasprave 

o  izgradnji eko gospodarske zone „Prosine“  na k. č. 
564/4 i na dijelu k.č. 564/1 u K.O Ćavarov Stan.

Javnu raspravu iz stavka 1 ovog članka, provest će 
Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-
komunalne poslove Općine Tomislavgrad.

Članak 2.

Javna rasprava provest će se na način da svi 
zainteresirani građani mogu izvršiti uvid u Grafi čki prilog 
ove Odluke kao i ostalih programa na osnovu kojih je 
donesena ova Odluka.

Sva raspoloživa dokumentacija  bit će dostupan 
javnosti od 23.6. 2021. do 17.7. 2021.god. u uredu br. 23 
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 120, najkasnije do 17.7. 2021.
god.
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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 22.7.2021.god. u 12.00 sati, u 
zgradi Općine Tomislavgrad.

 Članak 5.
        
Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-

komunalne poslove Općine Tomislavgrad, po okončanju 
javne rasprave, obvezna je podnijeti izvješće o istoj 
Općinskom vijeću, na prvoj narednoj sjednici Vijeća.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom  objavljivanja u « 
Službenom glasniku Općine Tomislavgrad».

Broj: 01-02- 1003/21
Tomislavgrad, 22.6. 2021.godine

PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing. tel.,v.r.

***

Na temelju članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad  
(“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”, broj 2/99, 
2/00 i 6/05) i članaka 2, 3, 12. i članka 76. Zakona o 
građevinskom zemljištu Federacije BiH (“Službene 
novine Federacije BiH”, broj: 25/03, 16/04 i 67/05), 
Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj dana  
22. lipnja  2021. godine, d o n o s i 

R J E Š E N J E

1.  Utvrđuje se prestanak i brisanje u katastarskim 
knjigama posjeda Šumske uprave Duvno dijelu 1/1, i upis 
promjene posjeda u korist Općine 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 Općine Duvno 
broj : 01-1118/1-61 od 19.12.1961.godine i Rješenjem 
Skupštine Duvno broj:05/8-472-32/82 od 10.07.1982. 
godine, bez naknade preneseno na Šumsku upravu Duvno, 
na nekretninama označenim po katastarskom operatu kao:

- k.č. 2242/4 zv „Jedinica” u naravi pašnjak 5. klase 
površine 299 m2  upisana  u PL 21 K.O. Selište kao posjed  
Šumske uprave Tomislavgrad 1/1,

- k.č. 1140/18 zv „Krč” u naravi pašnjak 6. klase  
površine 500 m2 upisana u PL 41 K.O. Mijakovo Polje 
kao posjed  Šumske uprave Tomislavgrad 1/1,

- k.č.2604/19 zv” Azina” u naravi građevinsko 
zemljište  površine 700 m2 upisana u PL 21 K.O. Selište 
kao posjed Šumske uprave Tomislavgrad 1/1,

- k.č. 1866/2 zv” Pod Malim Vranom u naravi 
građevinsko zemljište površine  972 m2 upisana u PL 21 
K.O. Selište  kao posjed Šumske uprave  Tomislavgrad 
1/1,

- k.č. 1866/5 zv” Pod Malim Vranom  u naravi 
građevinsko zemljište površine 1020 m2 upisana u PL 21 
K.O. Selište  kao posjed Šumske uprave  Tomislavgrad 
1/1,

- k.č. 1866/3 zv” Pod Malim Vranom  u naravi 
građevinsko zemljište površine  858 m2 upisana u PL 21 
K.O. Selište  kao posjed Šumske uprave Tomislavgrad  
1/1,

- k.č.  2235/95 zv „Blidinje i Gradina” u naravi  pašnjak 
površine 200 m2  upisana u PL 21  K.O. Selište  kao posjed 
Šumske uprave  Tomislavgrad 1/1,

- k.č.1/63 zv.”Planina” u naravi pašnjak 4 klase 
površine 247 m2 upisana u PL13 u K.O. Crvenice kao 
posjed Šumske uprave Tomislavgrad 1/1,

- k.č.333/6 zv.”Glavičina” u naravi pašnjak 5 klase 
površine  1077 m2 upisana u PL13 u K.O. Crvenice kao 
posjed Šumske uprave Tomislavgrad 1/1,

- k.č.810/2  zv.”Studena” u naravi oranica 4 klase 
površine 991 m2 upisana u PL13 u K.O. Crvenice kao 
posjed Šumske uprave Tomislavgrad 1/1,

- k.č.53/75 zv.”Poljica” u naravi građevinsko zemljište 
površine 74 m2 upisana u PL118 u K.O. Mrkodol kao 
posjed Šumske uprave Tomislavgrad 1/1,

- k.č.988/7 zv.”Poviš Šaraca” u naravi pašnjak 6 klase 
površine 1220 m2 upisana u PL12 u K.O. Mandino Selo 
kao posjed Šumske uprave Tomislavgrad 1/1,

- k.č.73/35 zv.”Stanina Pećina” u naravi pašnjak 5 klase 
površine 1040 m2 upisana u PL59 u K.O. Roško Polje kao 
posjed Šumske uprave Tomislavgrad 1/1.

2. Odsjek  za geodetske poslove  i katastar nekretnina  
Općine Tomislavgrad  nakon  pravomoćnosti ovog rješenja 
i provođenja prijavnog lista izvršit će promjenu posjeda 
na predmetnom zemljištu u korist Općine Tomislavgrad 
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 zahtjevima stranaka u predmetima 
kupoprodaje ostalog građevinskog zemljišta na gore 
navedenim parcelama utvrdila je da su predmetne 
parcele  u zemljišnim knjigama  upisane kao vlasništvo 
Općine Tomislavgrad, a iste su u katastarskim knjigama 
upisane  kao posjed Šumske uprave  Tomislavgrad. 
Općinsko  javno  pravobraniteljstva  je na zahtjev Službe 
dalo  mišljenje M 27/21  od 10.06. 2021. godine, kako bi 
Općina Tomislavgrad mogla raspolagati gore navedenim 
nekretninama potrebno je u katastarskoj evidenciji 
izvršiti upis posjeda na ime Općine Tomislavgrad uz 
istovremeno brisanje dosadašnjeg upisa, te kod nadležnog 
zemljišnoknjižnog ureda izvršiti upis prava vlasništva u 
korist Općine Tomislavgrad. 

Odlukom Narodnog odbora općine  Duvno broj: 01-
1118/1-61 od 19.12.1961. godine  i Rješenjem Skupštine 
Duvno broj: 05/8-472-32/82 od 10.07.1982. godine, 
svrhu boljeg gospodarenja predmetnim zemljištem  bez 
naknade je preneseno predmetno zemljište na Šumsku 
upravu  Duvno, iako se ne radi o šumskom zemljištu (već 
je isto u naravi pašnjaci, oranice, vrtovi...).
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Kako bi gore navedene parcele bile privedene 
trajnoj namjeni u skladu s odlukama Općinskog vijeća 
Tomislavgrad o prodaji predmetnih parcela kojima će 
se utvrditi način i uvjeti prodaje  neizgrađenog ostalog 
građevinskog zemljišta  uz prethodno izdane lokacijske 
dozvole za izgradnju stambenih, poslovnih i gospodarskih 
objekata potrebno je provesti postupak usklađivanja 
katastarskog i zemljišnoknjižnog operata tj. brisanje prava 
raspolaganja i posjeda  bivšeg nositelja Šumske uprave 
Duvno i upis promjene posjeda navedenog zemljišta  u 
korist Općine Tomislavgrad.

          
Na temelju naprijed utvrđenog činjeničnog stanja 

odlučeno je kao u izrijeku Rješenja.
Prema zakonskim odredbama  članaka 2, 3, 12. i čl. 

76. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH 
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 25/03, 16/04 
i 67/05), određeno je da ostalo građevinsko zemljište 
određuje Općinsko vijeće svojom odlukom i da se 
odluka o određivanju gradskog i ostalog građevinskog 
zemljišta temelji na prostornom (regulacijskom planu 
općine) ili prostornom planu posebnog područja koji 
sadrži granice urbanih i drugih područja na kojima je 
predviđeno građenje ili vršenje drugih radova predviđenih 
urbanističkim planom urbanističkim redom ili prostornim 
(Regulacijskim planom).

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, niti 
se može pokrenuti upravni spor pošto se radi o aktu 
raspolaganja Općinskog  vijeća.

  
Broj: 01-02-1002/21
Tomislavgrad, 22. 6. 2021. godine

PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing. tel.,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  22. lipnja 2021. godine, d o n o s i

    R J E Š E N J E
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o 

unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta  
Stručne službe Općinskog vijeća Tomislavgrad

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe 
Općinskog vijeća Tomislavgrad.

Članak 2.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji 
radnih mjesta Stručne službe Općinskog vijeća 
Tomislavgrad je sastavni dio ovog Rješenja.

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u 
„Službenom glasniku Općine Tomislavgrad“.

Broj: 01-02- 1009/21
Tomislavgrad, 22.6. 2021. godine

PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing. tel.,v.r.

***

Na temelju članka 51. stavak 1., 2. i 4., a u svezi s člankom 
147. Zakona o organizaciji tijela uprave u Federaciji BiH 
(„Službene novine FBiH“, broj: 35/05), članka 103. stavak 
1., članka 114. stavak 3, a u svezi s člankom 112. Zakona 
o državnim službenicima i namještenicima  u tijelima 
državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne 
novine Hercegbosanske županije“, broj: 1/14 i 5/16), 
članka 42. stavak 1., a u svezi s člankom 40. Uredbe o 
načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva tijela 
državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne 
novine Hercegbosanske županije, broj: 6/14), članka 35. 
stavak 1., a u svezi s člankom 34. Uredbe o poslovima 
temeljne djelatnosti iz nadležnosti 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 25. stavak 
1., a u svezi s člankom 24. Uredbe o dopunskim poslovima 
temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe 
koje obavljaju namještenici i poslovima pomoćne 
djelatnosti koje obavljaju zaposlenici („Narodne novine 
Hercegbosanske županije“, broj: 6/14), članka 7. i članka 
11. Odluke o organizaciji i radu Stručne službe Općinskog 
vijeća („Službeni glasnik općine Tomislavgrad“, broj: 
7/2006), Tajnik Općinskog vijeća Tomislavgrad, uz 
suglasnost Općinskog vijeća Tomislavgrad d o n o s i 

P R A V I L N I K
O UNUTARNJEM USTROJSTVU I 

SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA STRUČNE 
SLUŽBE OPĆINSKOG VIJEĆA TOMISLAVGRAD 

I – TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo i 
sistematizacija radnih mjesta Stručne službe Općinskog 
vijeća Tomislavgrad (u daljnjem tekstu: Stručna služba), 
a naročito: 
- temeljni principi predmetnog Pravilnika i nadležnost 

Stručne službe;
- unutarnje ustrojstvo Stručne službe;
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- sistematizacija radnih mjesta državnih službenika i 
namještenika, koja obuhvaća: nazive radnih mjesta, 
opis poslova, uvjete za obavljanje poslova, vrstu 
djelatnosti, naziv grupe poslova, složenost poslova, 
status izvršitelja, pozicija radnog mjesta i broj 
izvršitelja; 

- rukovođenje Stručnom službom, ovlaštenja u 
rukovođenju i odgovornost za obavljanje poslova; 

- stručni kolegij i radna tijela; 
- suradnja u vršenju poslova iz nadležnosti Stručne 

službe;   
- programiranje i planiranje rada; 
- način ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, 

te stegovna odgovornost državnih službenika i 
namještenika i 

- ostvarivanje javnosti rada Stručne službe.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo utvrđuje se na način kojim se 
osigurava racionalno, uspješno i učinkovito obavljanje 
svih poslova iz nadležnosti Stručne službe, da se poslovi 
grupiraju prema njihovoj međusobnoj povezanosti i 
srodnosti, vrsti, obujmu, stupnju složenosti, odgovornosti 
i drugim uvjetima za njihovo vršenje; da se ostvari puna 
i ravnomjerna zaposlenost svih zaposlenih, te da do 
izražaja dođu njihove stručne i druge sposobnosti; da 
broj izvršitelja bude adekvatan vrsti, obujmu i složenosti 
poslova iz nadležnosti Stručne službe i da se izvrši pravilna 
raspodjela poslova na poslove koje obavljaju državni 
službenici i na poslove koje obavljaju namještenici. 

Članak 3. 

Stručna služba obavlja stručne i druge poslove 
za Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća. 
Određene stručne i druge poslove za potrebe Općinskog 
vijeća obavljaju općinske Službe za upravu, sukladno 
zakonskim i drugim propisima. 

Članak 4. 

Za potrebe rada Općinskog vijeća i radnih tijela 
Općinskog vijeća, Stručna služba obavlja sljedeće 
poslove: 
- sudjelovanje u pripremi Programa rada Općinskog 

vijeća i praćenju njegove provedbe; 
- pripremanje sjednica Općinskog vijeća i sjednica 

radnih tijela; 
- sudjelovanje u izradi nacrta i prijedloga akata, 

mišljenja, izvješća, zapisnika, te drugih materijala za 
potrebe Općinskog vijeća; 

- praćenje i provedba poslova i zadataka koji za Stručnu 
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 
Stručne službe.

Članak 5.

U okviru djelokruga, Stručna služba pruža: stručnu 
pomoć vijećnicima u njihovom radu u Općinskom 
vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća, daje upute 
i informacije, te osigurava i druge uvjete za što bolji i 
učinkovitiji rad vijećnika u Općinskom vijeću i radnim 
tijelima Općinskog vijeća. 

II – UNUTARNJE USTROJSTVO  STRUČNE 
SLUŽBE 

Članak 6. 

Stručna služba Općinskog vijeća utemeljena je 
Odlukom o organizaciji i radu Stručne službe Općinskog 
vijeća, te Odlukom o izmjenama i dopunama iste 
(„Službeni glasnik općine Tomislavgrad“, broj: 7/2006), 
kojom je uređen njen djelokrug, temelj unutarnjeg 
ustrojstva, te ovlasti i odgovornosti rukovoditelja Službe. 

Članak 7.
 
Stručna služba Općinskog vijeća je stručna služba tijela 

zakonodavne vlasti - Općinskog   vijeća Tomislavgrad, u 
okviru koje nisu utemeljene unutarnje ustrojbene jedinice. 

III – SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 

Članak 8. 

U okviru Stručne službe Općinskog vijeća utvrđuju 
se poslovi i zadaci za ukupno pet (5) izvršitelja, od 
toga jedan (1) državni službenik s posebnim ovlastima i 
odgovornostima – Tajnik Općinskog vijeća, tri (3) ostala 
državna službenika i jedan (1) namještenik.  

Članak 9.

Sistematizacijom radnih mjesta se uređuju sljedeći 
elementi svakog pojedinog radnog mjesta: naziv radnog 
mjesta, opis poslova, uvjeti za obavljanje poslova, vrsta 
djelatnosti, naziv grupe poslova, složenost poslova, status 
izvršitelja, pozicija radnog mjesta i broj izvršitelja.

1. Stručni suradnik za normativno-pravne poslove 

Opis poslova: rješavanje jednostavnijih upravnih 
stvari u prvostupanjskom upravnom postupku; sudjeluje 
u izradi nacrta i prijedloga općih i pojedinačnih akata iz 
nadležnosti Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog 
vijeća; uređuje materijale sa sjednica Općinskog vijeća, 
te iste daje za objavu u Službenom glasniku Općine 
Tomislavgrad; sudjeluje u izradi pročišćenih tekstova 
akata iz nadležnosti Općinskog vijeća, te ispravaka 
istih; radi na pripremi mišljenja, izvješća i informacija; 
pruža stručnu pomoć suradnicima i građanima i daje 
stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima 
propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća; podnosi 
izvješće o radu; odgovara za zakonito, ažurno i uredno 
obavljanje poslova kao i drugih zadaća koje mu povjeri 
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Tajnik Općinskog vijeća; za svoj rad odgovara Tajniku 
Općinskog vijeća. 

Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne 
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji 
se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili 
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni 
fakultet; jedna (1) godina radnog iskustva ostvarenog na 
poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne 
spreme; položen ispit općeg znanja ili stručni upravni 
ispit; poznavanje rada na računalu 

Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti 
Naziv skupine poslova: poslovi upravnog rješavanja, 

studijsko-analitički i informacijsko-dokumentacijski 
poslovi  

Stupanj složenosti: složeni 
Status izvršitelja: državni službenik 
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan (1) 

U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći 
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):  Zakon 
o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH; 
Zakon o organizaciji tijela uprave u FBiH; Zakon o 
upravnom postupku; Zakon o državnim službenicima i 
namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ; Etički 
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima 
državne službe Hercegbosanske županije; Statut Općine 
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na 
obavljanje propisanih poslova.

2. Stručni suradnik za stručno-operativne poslove   

Opis poslova: obavlja poslove pripremanja i 
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 Općinskog vijeća i sjednica radnih tijela; izrađuje 
izvješća sa sjednica Općinskog vijeća i sjednica radnih 
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; 
podnosi izvješće o radu; odgovara za zakonito, ažurno i 
uredno obavljanje poslova kao i drugih zadaća koje mu 
povjeri Tajnik Općinskog vijeća; za svoj rad odgovara 
Tajniku Općinskog vijeća. 

Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne 
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji 
se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili 
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni 
fakultet ili fakultet javne uprave; jedna (1) godina radnog 
iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke nakon 
završene visoke stručne spreme; položen ispit općeg 
znanja ili stručni upravni ispit; poznavanje rada na 
računalu 

Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti 
Naziv skupine poslova: stručno-operativni, studijsko-

analitički i informacijsko-dokumentacijski poslovi  
Stupanj složenosti: složeni 
Status izvršitelja: državni službenik 
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: dva (2) 

U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći 
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):  Zakon 
o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH; 
Zakon o organizaciji tijela uprave u FBiH; Zakon o 
upravnom postupku; Zakon o državnim službenicima i 
namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ; Etički 
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima 
državne službe Hercegbosanske županije; Statut Općine 
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na 
obavljanje propisanih poslova.

3. Viši samostalni referent za administrativno-
pravne poslove 

Opis poslova: vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica 
Općinskog vijeća; pruža stručnu pomoć vijećnicima u 
izvršavanju njihovih dužnosti; obavlja stručnu obradu 
vijećničkih pitanja i inicijativa upućenih od strane 
vijećnika, prosljeđuje iste na rješavanje i brine 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; priprema 
prijedloge za isplatu naknada vijećnicima i članovima 
radnih tijela; obavlja poslove kopiranja, kompletiranja, 
slaganja, arhiviranja i otpreme materijala i poziva za 
sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela; obavlja sve 
tehničke poslove oko priprema sjednica Općinskog vijeća 
i radnih tijela; po potrebi kontaktira sa vijećnicima i 
članovima radnih tijela; podnosi izvješće o radu; odgovara 
za zakonito, ažurno i uredno obavljanje poslova kao i 
drugih zadaća koje mu povjeri Tajnik Općinskog vijeća; 
za svoj rad odgovara Tajniku Općinskog vijeća. 

Uvjeti za vršenje poslova: VŠS/VI stupanj stručne 
spreme; upravni pravnik; jedna (1) godina radnog iskustva 
nakon stjecanja više stručne spreme; položen stručni ispit; 
poznavanje rada na računalu 

Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti 
Naziv skupine poslova: informativno-dokumentacijski 

i administrativno-tehnički poslovi  
Stupanj složenosti: složeni 
Status izvršitelja: namještenik 
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršitelja: jedan (1) 

U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći 
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):  Zakon o 
načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH; Zakon 
o organizaciji tijela uprave u FBiH; Zakon o slobodi 
pristupa informacijama; Zakon o državnim službenicima 
i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ; 
Uredba o uredskom poslovanju tijela uprave i službi za 
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upravu u FBiH; Etički kodeks za državne službenike i 
namještenike u tijelima državne službe Hercegbosanske 
županije; Statut Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi 
koji se odnose na obavljanje propisanih poslova.

IV – RUKOVOĐENJE STRUČNOM 
SLUŽBOM, OVLAŠTENJA U RUKOVOĐENJU 
I ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA 

a) Rukovođenje Stručnom službom Općinskog 
vijeća 

Članak 10. 

Stručnom službom Općinskog vijeća rukovodi Tajnik 
Općinskog  vijeća. 

1. Tajnik Općinskog vijeća 

Opis poslova: obavlja poslove rukovodnog karaktera 
utvrđene propisima kojima se regulira položaj, djelokrug 
i rad tijela zakonodavne i izvršne vlasti, odnosno lokalne 
samouprave i drugim posebnim propisima i odgovoran 
je za obavljanje posebnih zadataka utvrđenih odlukama 
tih tijela ili drugim propisima, obavlja poslove od značaja 
za unutarnji ustroj i rad Stručne službe Općinskog 
vijeća, rukovodi Službom; predstavlja i zastupa Službu; 
organizira i osigurava zakonito, učinkovito i pravodobno 
obavljanje svih poslova iz nadležnosti Službe i efi kasno 
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 u Službi;  
raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im 
upute o načinu vršenja poslova; priprema i donosi Program 
rada Službe; osigurava suradnju Službe s Općinskim 
vijećem, službama za upravu i drugim službama Općine 
Tomislavgrad, drugim tijelima uprave i pravnim osobama, 
odgovara za korištenje fi nancijskih, materijalnih i 
ljudskih resursa za koje je ovlašten, pomaže predsjedniku 
Općinskog vijeća u pripremanju sjednica i organiziranju 
rada Općinskog vijeća; osigurava čuvanje i uporabu 
pečata Općinskog vijeća i Službe; brine o informiranju 
javnosti vezano za rad Općinskog vijeća, obavlja i druge 
poslove za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten, 
kao i poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće; za svoj 
rad i upravljanje Službom kojom rukovodi odgovara tijelu 
zakonodavne vlasti koje ga je imenovalo na tu poziciju. 
Tajnika Općinskog vijeća imenuje Općinsko vijeće, po 
provedenom Javnom natječaju, na razdoblje od pet (5) 
godina.  

Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne 
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji 
se vrednuje s najmanje 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; sedam (7) godina 
radnog iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke 
nakon završene visoke stručne spreme.

Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti

Naziv grupe poslova: poslovi tajnika s posebnim 
zadatkom  

Stupanj složenosti: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik s posebnim 

ovlastima i odgovornostima
Pozicija radnog mjesta: tajnik s posebnim zadatkom – 

Tajnik Općinskog vijeća
Broj izvršitelja: jedan (1)         Mandat: pet (5) godina

U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći 
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon 
o organizaciji tijela uprave u Federaciji BiH, Zakon o 
upravnom postupku, Zakon o radu FBiH; Zakon o radu 
HBŽ; Zakon o načelima lokalne samouprave u Federaciji 
Bosne i Hercegovine; Zakon o državnim službenicima i 
namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ, Uredba 
o poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela 
državne službe Hercegbosanske županije koje obavljaju 
državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i 
ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa, Etički 
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima 
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine 
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na 
obavljanje propisanih poslova.

b) Ovlaštenja u rukovođenju i odgovornost za 
obavljanje poslova 

Članak 11.

Tajnik s posebnim zadatkom obavlja poslove 
rukovodnog karaktera i odgovoran je za obavljanje 
posebnih zadataka utvrđenih Zakonom, poslovnicima 
o radu tijela zakonodavne vlasti i drugim propisima 
županije.   

Tajnik s posebnim zadatkom za svoj rad i rad službe 
kojom rukovodi odgovara tijelu zakonodavne vlasti koje 
ga je imenovalo na tu funkciju. 

V - STRUČNI KOLEGIJ I RADNA TIJELA 

a) Stručni kolegij 

Članak 12.

U Stručnoj službi se može formirati stručni kolegiji. 
U sastav Stručnog kolegija ulaze: Tajnik Općinskog 

vijeća, Predsjednik Općinskog vijeća i državni službenici 
Stručne službe.

Članak 13.

Stručni kolegiji razmatra značajnija pitanja iz 
nadležnosti Stručne službe Općinskog vijeća; izvršavanje 
zakona, drugih propisa i općih akata; nacrte programa 
i planove rada; prednacrte, nacrte i prijedloge odluka, 
drugih propisa i općih akata; mišljenja, primjedbe i 
prijedloge na prednacrte i nacrte zakona i drugih propisa 
i općih akata koje pripremaju županijska i federalna 
tijela; nacrte odgovora na pitanja vijećnika u Općinskom 
vijeću; informacije, analize, elaborate i druge materijale 
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koji se podnose Općinskom vijeću i drugim tijelima i 
organizacijama; stručne upute općinskim tijelima uprave i 
objašnjenje za rad na provođenju županijskih i federalnih 
propisa i općih akata. 

Članak 14.

Stručni kolegiji saziva i njegovim radom rukovodi 
Tajnik Općinskog vijeća ili državni službenik kojeg 
odredi Tajnik. 

Stručni kolegij poslovnikom o radu uređuje način rada 
i druga pitanja od značaja za rad kolegija. 

O radu kolegija vodi se zapisnik u koji se unose pitanja 
koja su razmatrana na kolegiju. 

b) Radna tijela 

Članak 15.

Za izvršenje određenih poslova iz nadležnosti Stručne 
službe Općinskog vijeća, Tajnik Općinskog vijeća može 
formirati povjerenstva ili druga radna tijela, u čiji sastav 
se određuju državni službenici i namještenici različitih 
vrsta stručne spreme. 

Pitanja koja se odnose na sastav, zadaće i druge uvjete, 
kao i sredstva za fi nanciranje rada radnih tijela, utvrđuju 
se rješenjem Tajnika Općinskog vijeća, kojim se formira 
radno tijelo. 

U povjerenstva i druga radna tijela mogu se angažirati 
i stručnjaci iz drugih tijela državne službe, institucija ili 
pojedinci, ako je angažiranje tih osoba potrebno s obzirom 
na posao koji radno tijelo treba izvršiti. 

VI – SURADNJA U VRŠENJU POSLOVA IZ 
NADLEŽNOSTI STRUČNE SLUŽBE 

Članak 16. 

U obavljanju poslova i zadaća iz svoje nadležnosti, 
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.

Službe tijela uprave Općine Tomislavgrad, su dužne 
Stručnoj službi Općinskog vijeća osigurati potrebne 
informacije i dokumente iz njihove nadležnosti. 

Članak 17.

Svaki službenik i namještenik dužan je surađivati 
s ostalim službenicima i namještenicima, omogućiti i 
ostvariti uvid u odgovarajuće predmete i dokumente, 
odnosno dobiti potrebne informacije, ukoliko je to 
potrebno za obavljanje poslova njegovog radnog mjesta, 
odnosno radnog mjesta službenika koji traži takvu 
suradnju. 

Članak 18.

Računovodstvene i kadrovske poslove, kao i druge 
poslove za potrebe Stručne službe Općinskog vijeća 

obavljat će nadležne službe tijela uprave Općine 
Tomislavgrad. 

VII – PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE RADA

Članak 19. 

Poslovi i zadaće iz nadležnosti Stručne službe 
Općinskog vijeća utvrđuju se godišnjim programom rada, 
kojeg priprema i donosi Tajnik Općinskog vijeća. 

Program rada donosi se u prosincu tekuće godine za 
narednu godinu, a najkasnije u siječnju kalendarske 
godine za koju se program rada donosi. 

Članak 20.

Program rada sadržava aktivnosti u izradi propisa koji 
se planiraju tijekom programske godine za donošenje ili 
predlaganje nadležnom tijelu; aktivnosti oko provedbe 
županijskih, federalnih ili propisa za čije su donošenje 
nadležna Općinska tijela vlasti; suradnja s drugim tijelima 
uprave svih razina vlasti, javnih ustanova i poduzeća, 
nevladinih udruga i drugih pravnih osoba; rokovi za 
izvršenje programa rada; izvršitelji; način suradnje 
u izvršavanju zadataka i druga pitanja od značaja za 
programiranje rada i njegovu realizaciju. 

VIII – NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA I 
OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA, STEGOVNA 
ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I 
NAMJEŠTENIKA  

 a) Propisi temeljem kojih državni službenici i 
namještenici ostvaruju određena prava 

Članak 21. 

Državni službenici i namještenici ostvaruju prava, 
dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa na temelju 
Zakona o državnim službenicima i namještenicima u 
tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji 
(“Narodne novine Hercegbosanske županije” broj: 1/14 i 
5/16), Zakona o radu, kolektivnih ugovora, podzakonskih 
akata, ovog Pravilnika i drugih internih akata.  

Na državne službenike i namještenike primjenjuju se 
odgovarajuće odredbe Pravilnika o plaćama općinskog 
tijela uprave Općine Tomislavgrad. 

Članak 22.

O pravima i obvezama državnih službenika temeljem 
propisa iz prethodnog članka odlučuje 

Tajnik Općinskog vijeća, osim ukoliko je zakonom 
i podzakonskim aktima utvrđeno da odlučuje drugo 
tijelo. O pravima i obvezama iz radnog odnosa donosi se 
rješenje. 

b) Prijem vježbenika i volontera 



Stranica 24 TOMISLAVGRAD, 2021.

Članak 23.

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 
Općinskog vijeća,  za svaku godinu, a najkasnije u roku 
mjesec dana od donošenja Proračuna, ukoliko su za iste 
predviđena sredstva u proračunu. 

Plan prijema vježbenika i volontera Tajnik Općinskog 
vijeća donosi posebno za državne službenike, a posebno 
za namještenike. 

c) Stegovna odgovornost državnih službenika i 
namještenika 

 
Članak 24.

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). 

d) Stručno obrazovanje i usavršavanje

Članak 25.

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 Tomislavgrad. 

Plan stručnog usavršavanja službenika i namještenika 
donosi Tajnik Općinskog vijeća najkasnije do 31. siječnja 
za tekuću godinu. 

IX – OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA 
STRUČNE SLUŽBE 

Članak 26. 

Javnost rada Stručne službe Općinskog vijeća ostvaruje 
se davanjem priopćenja, obavijesti, informacija, intervjua 
i drugih oblika obraćanja javnosti, putem TV-a, radija ili 
dnevnog tiska, periodičnih biltena, oglasne ploče i internet 
stranice Općine Tomislavgrad. 

Davanje priopćenja za medije o radu Stručne službe 
Općinskog vijeća vrši Tajnik Općinskog vijeća, a po 
odobrenju Tajnika i drugi službenici i namještenici. 

Članak 27.

Javnost rada ostvaruje se i primjenom Zakona o slobodi 
pristupa informacijama u FBiH (‘’Službene novine 
FBiH’’ broj: 32/01) i Naputka za provođenje Zakona o 
slobodi pristupa informacijama u FBiH (‘’Službene 

novine FBiH’’ broj: 57/01). 
Javnost rada Stručne službe Općinskog vijeća ostvaruje 

se i podnošenjem godišnjeg izvješća o radu Općinskom 
vijeću.  

X – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 28.

U roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ovog 
Pravilnika, Tajnik Općinskog vijeća 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. 

Članak 29.

Upražnjena radna mjesta državnih službenika i 
namještenika popunjavat će 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). 

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje 
važiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji 
radnih mjesta Stručne službe Općinskog vijeća 
Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, 
broj: 3/17 i 2/19). 

 
Članak 31.

Ovaj Pravilnik, po dobivenoj suglasnosti Općinskog 
vijeća, objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Tomislavgrad“ i stupa na snagu osam (8) dana od dana 
objave u Službenom glasniku.  

Broj: 01-02-1009/21
Tomislavgrad, 22.6. 2021.godine 

TAJNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
Ines Perić, dipl.iur., v.r. 

                                            
***

Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad 
(„Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“, broj: 2/99, 
2/00 i 6/05), članka 31. stavak 1. i 2. i članka 35. 
Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik Općine 
Tomislavgrad“, broj: 2/18 i 1/20), Općinsko vijeće 
Tomislavgrad  na sjednici održanoj  22. lipnja 2021. 
godine, d o n o s i 

R J E Š E N J E 
o izmjenama Rješenja o imenovanju stalnih radnih 

tijela Općinskog vijeća Tomislavgrad
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Članak 1. 
 
U Rješenju o imenovanju stalnih radnih tijela 

Općinskog vijeća Tomislavgrad  („Službeni glasnik 
Općine Tomislavgrad“, broj: 1/21) u Povjerenstvo za 
pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata pod 
točkom 5. umjesto Stanka Ćurčića, vanjski član, HNL 
imenuje se  Matija Ivančić, vanjski član, HNL.

Članak 2.

U Rješenju o imenovanju stalnih radnih tijela 
Općinskog vijeća Tomislavgrad („Službeni glasnik 
Općine Tomislavgrad“, broj: 1/21) u Povjerenstvo za 
društveni nadzor pod točkom 1. umjesto Marija Krištića, 
predsjednik HNP, imenuje se Ivan Letica, predsjednik, 
HNP.

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u 
„Službenom glasniku Općine Tomislavgrad“.

Broj:01-02-936 /21
Tomislavgrad, 22. 6. 2021. godine 

PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing. tel.,v.r.

***

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

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

Z A K L J U Č A K  

I
              
Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 2.900,00 

KM, Dječjem vrtiću Tomislavgrad, kao jednokratna 
novčana pomoć suprugu zaposlenice Stane Tadić, koja je 
preminula dana 10.03.2021. godine.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 614125-Dječji vrtić, u korist računa 
Dječjeg vrtića na Intesa Sanpaolo banci: 154 480 201 
3011 194.

III

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

Broj: 04-11-748/21
Tomislavgrad, 25.03.2021 godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.

***

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

Z A K L J U Č A K  

I

Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 400,00 
KM, Ivanu Baković, iz Mostara, kao fi nancijska pomoć 
u tiskanju knjige književnih kritika „Riječima o riječima.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 614239-Grantovi za izdavanje 
knjiga-u korist računa Ivana Bakovića na UniCredit 
banci: 3381002505636704.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
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Broj: 02-11-686/21
Tomislavgrad, 10.05.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić,mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.

***

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

Z A K L J U Č A K  

I

Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 250,00 
KM, MZ Borčani, na ime plaćanja obveza prijema i 
obrade Završnog računa za 2020. godinu.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad  za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 614324- Tekući transferi MZ- u 
korist računa MZ MZ Borčani, na UniCredit banci: 
3382302273648141.

III

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

Broj: 02-11-382/21
Tomislavgrad, 22.04.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.,v.r. 

***

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

Z A K L J U Č A K  

I

Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 70,00 KM, 
MZ Vedašić, na ime plaćanja obveza prijema i obrade 
Završnog računa za 2020. godinu.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad  za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 614324- Tekući transferi MZ- u 
korist računa MZ Vedašić, na UniCredit banci broj: 
3382302263102107.

III

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

Broj: 04-11-767/21
Tomislavgrad, 19.05.2021 godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.,v.r. 

***

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

Z A K L J U Č A K  
                                                                

I

Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu 300,00 KM, 
Udruzi građana „Tomislav“, kao fi nancijska pomoć 
za objavu knjige komedija duvanjske pjesnikinje i 
novinarke Ljube Đikić.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 999999- Tekuća pričuva- u korist 
računa Udruge građana Tomislav na račun broj: 
1544002014191336, kod Intesa Sanpaolo banke.

III

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

Broj: 02-11-695/21
Tomislavgrad, 10.05.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić,mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.

***

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

Z A K L J U Č A K  
                                                                

I
              
Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 500,00 

KM, Udruzi osoba oboljelih od šećerne bolesti 
„KRUG“, kao fi nancijska pomoć za projekt „Edukacija 
obrazovnih i odgojnih djelatnika“, a vezano za djecu 
oboljelu od dijabetesa.
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II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 999999- Tekuća pričuva-u korist 
računa Udruge na RBA banci: 1610000241590054.

III

Po utrošku sredstava, korisnik sredstava je obvezan 
podnijeti izvješće o utrošenim sredstvima, na način 
da će dostaviti dokaze o plaćanju, u visini odobrenih 
sredstava (računi dobavljača s fi skalnim računima, 
kopije uplatnica).

IV

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

Broj: 02-11-504/21
Tomislavgrad, 10.04.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
  Ivan Buntić,mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.

***

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

Z A K L J U Č A K  

I

Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu 100,00 KM, 
„Uduzi Srce za djecu oboljelu od raka“, kao fi nancijska 
pomoć u njihovu radu.

II
             
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 999999- Tekuća pričuva- u korist 
računa Udruge „Srce za djecu oboljelu od raka“ na 
Raiff eisen banci: 1610000038890124. 

III

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

Broj: 02-31-564/21
Tomislavgrad, 25.05.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.

***

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

Z A K L J U Č A K  

I
              
Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 20.000 

KM, Staračkom domu Tomislavgrad, kao fi nancijska 
pomoć za dovršetak planiranih aktivnosti sanacije 
Staračkog doma.

         
II

 
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod- 
615311-Grant Staračkom domu, u korist računa broj: 
3382302233900839, na UniCredit banci, na način, da će 
se odmah isplatiti polovica sredstava, a druga polovica  
u drugom dijelu godine pri okončanju projekta.

III

Po završetku projekta korisnik sredstava je obvezan 
podnijeti izvješće o utrošenim sredstvima, na način 
da će dostaviti dokaze o plaćanju, u visini odobrenih 
sredstava (računi dobavljača s fi skalnim računima, 
kopije uplatnica), u roku od 30 dana po završetku 
projekta.

IV

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

Broj: 02-11-849/21
Tomislavgrad, 02.06.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.,v.r. 

***

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

Z A K L J U Č A K  

I

Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 216,00 KM, 
planiranih u Proračunu općine Tomislavgrad za 2021. 
godinu, JP Pakline d.o.o., za izmirenje obveza navedenih 
u zahtjevu (pristojba na tvrtku, plaćanje naknade za 
obradu ZR, naknade za korištenje općekorisnih funkcija 
šume i provizija banke).
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II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad ekonomski kod- 
614429-Subvencije javnim poduzećima- JP Pakline, 
u korist računa JP Pakline, na Addiko banci broj: 
3060050000973314.

III

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

Broj: 04-11-131/21
Tomislavgrad, 02.02.2021 godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.

***

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

Z A K L J U Č A K  

I
              
Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 187,00 

KM , MZ Kongora na ime plaćanja obveza prijema i 
obrade Završnog računa za 2020. godinu.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad  za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 614324- Tekući transferi MZ- u 
korist računa MZ MZ Kongora, na UniCredit banci: 
3382302263149637.

III

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

Broj: 02-11-528/21
Tomislavgrad, 22.04.2021 godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.,v.r. 

***

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

Z A K L J U Č A K  

I
              
Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 250,00 

KM , MZ Vinica na ime plaćanja obveza prijema i obrade 
Završnog računa za 2020. godinu.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad  za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 614324- Tekući transferi MZ- u korist 
računa MZ MZ Vinica na UniCredit banci broj: 
3382302263127230.

III

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

Broj: 04-11-387/21
Tomislavgrad, 22.04.2021 godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.

***

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

Z A K L J U Č A K  

I
              
Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu 3.000,00 KM, 

Udruzi HVIDRA, kao fi nancijska pomoć u opremanju 
prostorija.

II
             
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih sredstava 

općine Tomislavgrad za 2021. godinu, ekonomski kod- 
999999- Tekuća pričuva- u korist računa Udruge 
HVIDRA, na račun broj: 1549995000071954 kod 
Intesa sanpaolo banke.

III

Po utrošku sredstava, korisnik sredstava je obvezan 
podnijeti izvješće o utrošenim sredstvima, na način 
da će dostaviti dokaze o plaćanju, u visini odobrenih 
sredstava (računi dobavljača s fi skalnim računima, 
kopije uplatnica).

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a 
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
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Broj: 02-11-597/21
Tomislavgrad, 05.05.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
 Ivan Buntić,mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.

***

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

Z A K L J U Č A K  

I

Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu 2.500 KM, 
Udruzi Tenkista HVO HBŽ , kao fi nancijska pomoć u 
njihovu radu.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 999999- Tekuća pričuva- u korist 
računa Udruge tenkista broj:1610000196090070, na 
Raiff eisen banci.

III

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

Broj: 02-11-579/21
Tomislavgrad, 30.04.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić,mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.

***

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

Z A K L J U Č A K  

I
              
Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu 100,00 KM, 

Savezu distrofi čara FBiH, kao fi nancijska pomoć u 
njihovu radu.

II
             
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 999999- Tekuća pričuva- u korist 
računa Saveza distrofi čara FBiH, na Raiff eisen banci 
broj: 1610000193280077.

III

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

Broj: 02-11-335//21
Tomislavgrad, 25.05.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.

***

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

Z A K L J U Č A K  

I
              
Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu 700,00 KM, 

MZ Eminovo Selo, u svrhu fi nanciranja izgradnje 
septičke jame u Osnovnoj školi Eminovo Selo.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 615311-OŠ Tomislavgrad, u korist 
računa MZ Eminovo Selo broj: 1544602001981140 
kod Intesa Sanpaolo banke.

III

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

Broj: 02-11-831/21
Tomislavgrad, 28.05.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić,mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.

***

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

Z A K L J U Č A K  

I

Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 100,00 
KM, Društvu hrvatskih književnika HB Mostar, 
kao pomoć u sufi nanciranju troškova tiskanja časopisa 
„Osvit„. 
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II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 614239-Grantovi za izdavanje 
knjiga-u korist računa Društva na UniCredit banci: 
3381002200138890.

III

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

Broj: 02-11-91/21
Tomislavgrad, 26.02.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić,mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.

***

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

Z A K L J U Č A K  

I
              
Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 500,00 

KM, KIC-u, na ime organizacije izbora za najbolju 
masku na Maškaradi.

       II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 614121-Financiranje kulturnih 
aktivnosti, u korist računa KIC-a na Intesa Sanpaolo 
banci: 1549995000072245.

III

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

Broj: 04-11-565/21
Tomislavgrad, 21.04.2021 godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.,v.r. 

***

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

Z A K L J U Č A K  
      

I
              
Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 250,00 

KM , MZ Mrkodol na ime plaćanja obveza prijema i 
obrade Završnog računa za 2020. godinu.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad  za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 614324- Tekući transferi MZ- u 
korist računa MZ MZ Mrkodol, na Unicredit banci: 
3382302263142362.

III

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

Broj: 02-11-527/21
Tomislavgrad, 22.04.2021 godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.,v.r. 

***

Na temelju članka 15. Zakona o načelima samouprave 
(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 
49/06), članka 62. Statuta općine Tomislavgrad (Službeni 
glasnik općine Tomislavgrad, broj:2/99, 2/00 i 6/05), 
Općinski načelnik,  donosi 

Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se uplata doprinosa za MIO za Nedima 
Begića,  u iznosu od 1.113,13 KM,  za razdoblje ratnih 
godina  od 01.04.1992. godine do 23.07.1993. godine,  
budući  da je imenovani u tom razdoblju bio registriran 
kod poslodavca Općina Tomislavgrad.

II

Sredstva iz točke I ovog zaključka isplatit će se iz 
sredstava općinskog proračuna za 2021. godinu sa stavke 
–614159-Transferi za MIO-ratne godine.

III

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

Broj: 02-11-990/21
Tomislavgrad,  22.04.2021.godine

OPĆINSKI  NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.                                                                                        

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

Z A K L J U Č A K  

I
              
Odobrava se  zahtjev za dodjelu sredstava u iznosu 

od 2.400 KM, Udruzi „Nada“, za djecu s poteškoćama 
u razvoju, iz Tomislavgrada, kao fi nancijska pomoć za 
fi nanciranje treninga petero djece iz udruge.

         
II

           
Za  sredstva iz točke I, uvećan je planirani iznos u 

Proračunu Općine Tomislavgrad za 2021. godinu  i 
isplaćivat će se podijeljen u dvanaestine  kroz redovne 
mjesečne iznose u korist računa Udruge Nada. 

III

Po utrošku sredstava, korisnik sredstava je obvezan 
podnijeti izvješće o utrošenim sredstvima, na način 
da će dostaviti dokaze o plaćanju, u visini odobrenih 
sredstava (računi dobavljača s fi skalnim računima, 
kopije uplatnica).

IV

Zadužuje se odgovorna osoba u Udruzi Nada, da u 
slučaju, da neko od djece odustane od treninga, o tome na 
vrijeme  obavijesti Službu za fi nancije, proračun i riznicu  
kako bi se planirani iznos mogao korigirati.                                                    

V

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

Broj: 01-11-243/21
Tomislavgrad, 29.03.2021. godine

OPĆINSKI  NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.

***

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

Z A K L J U Č A K  

I

Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu 1.000,00 
KM, Udruzi umirovljenika Tomislavgrad, kao fi nancijska 
pomoć u njihovu radu.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih sredstava 
općine Tomislavgrad za 2021. godinu, ekonomski kod- 
999999- Tekuća pričuva- u korist računa Udruge 
umirovljenika broj: 1549995000073312.

III

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

Broj: 02-11-606/21
Tomislavgrad, 30.04.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić,mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.

***

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

Z A K L J U Č A K  

I

Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu 600,00 KM, 
Filozofskom fakultetu Mostar, kao fi nancijska potpora 
održavanju Međunarodne znanstvene konferencije: 
Identiteti-Kulture-Jezici.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 999999- Tekuća pričuva- u korist 
računa Filozofskog fakulteta broj: 3381302271315826 
kod Unicredit banke.

III

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

Broj: 02-11-837/21
Tomislavgrad, 28.05.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić,mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.

***

Na temelju članka 15. Zakona o načelima samouprave 
(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 
49/06), članka 62. Statuta općine Tomislavgrad (Službeni 
Glasnik općine Tomislavgrad, broj:2/99, 2/00 i 6/05), 
Općinski načelnik,  donosi 
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Z A K LJ U Č A K

I

Odobrava se uplata doprinosa za MIO, za Editu 
Begić, JMBG: 0508956178510,  u iznosu od 1.129,44  
KM,  za razdoblje ratnih godina  od 01.04.1992. godine 
do 31.07.1993. godine,  budući  da je imenovana u 
tom razdoblju bila registrirana kod poslodavca Općina 
Tomislavgrad.

II

Sredstva iz točke I ovog zaključka isplatit će se iz 
sredstava općinskog proračuna za 2021. godinu sa stavke 
–614159-Transferi za MIO-ratne godine.

III

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

Broj: 02-11-989/21
Tomislavgrad,  22.04.2021.godine

OPĆINSKI  NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing agr./mag.oec.,v.r.                                                                                        

***

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

Z A K L J U Č A K  
      

I
              
Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 810,00 

KM, KIC-u, na ime plaćanja kotizacije za sudjelovanje 
na Državnom prvenstvu tomislavgradskih mažoretkinja. 

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 614121-Mažoretkinje, u korist računa 
KIC-a na Intesa Sanpaolo banci: 1549995000072245.

III

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

Broj: 04-11-566/21
Tomislavgrad, 21.04.2021 godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.,v.r. 

***

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

Z A K L J U Č A K  
     

I
              
Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 245,50 

KM , MZ Podgaj-Jošanica, na ime plaćanja obveza 
prijema i obrade Završnog računa za 2020. godinu.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad  za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 614324- Tekući transferi MZ- u korist 
računa MZ Podgaj-Jošanica, na UniCredit banci broj: 
338230226312641.

III

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

Broj: 04-11-269/21
Tomislavgrad, 26.02.2020 godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.,v.r. 

***

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

Z A K L J U Č A K  

 I
              
Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu 10.000,00 

KM, HNK Tomislav, za čepiranje Gradskog stadiona 
u Tomislavgradu, planiranih u Proračunu općine 
Tomislavgrad za 2021. godinu.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 615311-NK Tomislav-za izgradnju 
nogometnih terena.

III 
    
Po utrošku sredstava, korisnik sredstava je obvezan 

podnijeti izvješće o utrošenim sredstvima, na način 
da će dostaviti dokaze o plaćanju, u visini odobrenih 
sredstava (računi dobavljača s fi skalnim računima, 
kopije uplatnica).
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IV

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

Broj: 02-11-722/21
Tomislavgrad, 13.05.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić,mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.

***

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

Z A K L J U Č A K  

I
              
Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 3.000,00 

KM, MZ Mesihovina, kao  pomoć u sufi nanciranju 
izgradnje ulične rasvjete u zaseoku Sulića Brijeg.

II
 
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih sredstava 

općine Tomislavgrad   ekonomski kod- 615311-Akcije 
u MZ- u korist računa broj: 3060050001045870 kod 
Addiko banke.

III

Po završetku projekta korisnik sredstava je obvezan 
podnijeti izvješće o utrošenim sredstvima, na način 
da će dostaviti dokaze o plaćanju, u visini odobrenih 
sredstava (računi dobavljača s fi skalnim računima, 
kopije uplatnica), u roku od 30 dana po završetku 
projekta.

IV

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

Broj: 02-11-802/21
Tomislavgrad, 25.05.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.,v.r. 

***

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

Z A K L J U Č A K  

I
              
Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 200,00 

KM, Geodetskom društvu HB Mostar, kao fi nancijska 
pomoć  za izdavanje stručnog časopisa „Godišnjak 2019-
2020“.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 999999- Tekuća pričuva- u korist 
računa Geodetskog društva na UniCredit banci: 
3381002200129966. 

III

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

Broj: 02-11-413/21
Tomislavgrad, 21.04.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić,mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.

***

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

Z A K L J U Č A K  

I

Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 500,00 
KM, kao fi nancijska pomoć u organizaciji međunarodne 
izložbe pasa pasmine „ Tornjak“.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 999999- Tekuća pričuva- u korist 
računa Kinološkog kluba „Tornjak“, Tomislavgrad, 
na UniCredit banci: 338 230  227 355 3469.

III

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

Broj: 02-11-319/21
Tomislavgrad, 22.04.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić,mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.

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

Z A K L J U Č A K  

I

Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu 1.000,00 KM, 
MZ Roško Polje, kao fi nancijska pomoć za izgradnju 
socijalnog stana Dragici Perić.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 615311-Akcije u MZ- u korist računa 
MZ Roško Polje broj: 3382302263132565 na UniCredit 
banci.

III 

Po utrošku sredstava, korisnik sredstava je obvezan 
podnijeti izvješće o utrošenim sredstvima, na način 
da će dostaviti dokaze o plaćanju, u visini odobrenih 
sredstava (računi dobavljača s fi skalnim računima, 
kopije uplatnica).

IV

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

Broj: 02-11-662/21
Tomislavgrad, 10.05.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić,mag.ing.agr./mag.oec.,v.r.

***

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

Z A K L J U Č A K  

I
              
Odobrava se  uplata sredstava u iznosu od 150,00 KM, 

na ime kotizacije za sudionike Osnovne Glazbene škole 
Tomislavgrad,  na 11. Internacionalnom festivalu 
Akordeon art plus 2021. U Istočnom Sarajevu.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 614125-Osnovna glazbena škola, u 
korist računa : 5620128086818321, na NLB Razvojnoj 
banci, sa svrhom doznake: uplata kotizacije za 

AKORDEON ART plus 2021, instrument harmonika.

III

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

Broj: 02-11-762/21
Tomislavgrad, 20.05.2021 godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.,v.r. 

***

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

Z A K L J U Č A K  

I

Odobrava se  isplata sredstava u iznosu od 250,00 KM, 
Gimnaziji Marka Marulića, kao fi nancijska pomoć u 
organizaciji maturalne večeri.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 999999- Tekuća pričuva- u gotovini 
predstavniku organizacijskog odbora maturalne večeri,  
budući da Gimnazija nema otvoren bankovni račun.

III

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

Broj: 02-11-740/21
Tomislavgrad, 17.05.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić,mag.ing.agr./mag.oec.

***

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

Z A K L J U Č A K  

I
              
Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 200,00 

KM, Mariji (Ivice)  Pavković, kao fi nancijska potpora 
za objavljivanje knjige „Čekanja“.
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II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 614239-Grantovi za izdavanje 
knjiga-u korist računa Marije Pavković na UniCredit 
banci 3382302569103060.

III

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

Broj: 02-11-333/21
Tomislavgrad, 07.03.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić,mag.ing.agr./mag.oec.

***

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

Z A K L J U Č A K  

I
              
Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 70,00 

KM, Financijsko informatičkoj agenciji (FIA), na ime 
plaćanja obveza prijema i obrade Završnog računa za MZ 
Sjever Tomislavgrad, za 2020. godinu.

                                                                           II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih sredstava 
općine Tomislavgrad, za 2021. godinu, ekonomski kod- 
614324- Tekući transferi MZ- u korist računa FIA, na 
UniCredit banci broj: 33872002238284024.

III

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

Broj: 02-11-248/21
Tomislavgrad, 26.02.2021 godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.

***

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

Z A K L J U Č A K  
                                                                     

I

Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 600,00 
KM, kao fi nancijska pomoć, Organizacijskom odboru 
za obilježavanja obljetnice zaustavljanja tenkova u 
Šujici.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 999999- Tekuća pričuva-u korist 
računa Župnog ureda svetog Ante Padovanskog 
Šujica broj: 3382302200633137, na UniCredit banci.

III

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

Broj: 02-11-729/21
Tomislavgrad, 13.05.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić,mag.ing.agr./mag.oec.

***

Na temelju članka 62. Statuta Općine Tomislavgrad 
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj: 2/99, 
2/00 i 6/05) i točke III. Rješenja o imenovanju koordinatora 
zimskog održavanja lokalnih cesta i gradskih ulica,  broj: 
02-19-1364-1/20 od  10.12.2020. godine, Općinski 
načelnik d o n o s i :

Z A K L J U Č A K
o naknadi za rad koordinatora

zimskog održavanja lokalnih cesta

I.
 
Srećku Periću  iz Eminovog Sela, općina 

Tomislavgrad, utvrđuje se naknada za obavljanje poslova 
koordinatora zimskog održavanja lokalnih cesta i gradskih 
ulica, za sezonu zimskog održavanja cesta 2020/2021, u 
neto iznosu od 400,00 KM (četiristotinekonvertibilnih
maraka).

II.

Naknada će se isplatiti iz Proračuna Općine 
Tomislavgrad za 2021. godinu, ekonomski kod 613329, 
Zimska služba.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
i objaviti će se u «Službenom glasniku Općine 
Tomislavgrad».
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Broj: 02-11-782/21
Dana: 18.05.2021. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.

***

Na temelju članka 62. Statuta Općine Tomislavgrad 
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj: 2/99, 
2/00 i 6/05) i točke III. Rješenja o imenovanju koordinatora 
zimskog održavanja lokalnih cesta na području naselja 
Eminovo Selo, Buhovo, Sarajlije – Oplećani, Letka – 
Tomislavgrad i Sarajlije – Tomislavgrad,  broj: 02-19-
981-4-1/20 od  01.12.2020. godine, Općinski načelnik d 
o n o s i :

Z A K L J U Č A K
o naknadi za rad koordinatora

zimskog održavanja lokalnih cesta

I.
 
Srećku Periću iz Eminovog Sela, općina Tomislavgrad, 

utvrđuje se naknada za obavljanje poslova koordinatora 
zimskog održavanja lokalnih cesta na području naselja 
Eminovo Selo, Buhovo, Sarajlije – Oplećani, Letka – 
Tomislavgrad i Sarajlije – Tomislavgrad, za sezonu 
zimskog održavanja cesta 2020/2021, u neto iznosu od 
400,00 KM (četiristotinekonvertibilnihmaraka).

II.

Naknada će se isplatiti iz Proračuna Općine 
Tomislavgrad za 2021. godinu, ekonomski kod 613329, 
Zimska služba.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
i objaviti će se u «Službenom glasniku Općine 
Tomislavgrad».

Broj: 02-11-783/21
Dana: 18.05.2021. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.

***

Na temelju članka 62. Statuta Općine Tomislavgrad 
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj: 
2/99, 2/00 i 6/05) i točke III. Rješenja o imenovanju 
koordinatora zimskog održavanja lokalnih cesta Donji 
Brišnik – Gornji Brišnik, Kovači - Tubolja  i cesta u 
poslovnoj zoni Vučilov Brig,  broj: 02-19-1364-2-1/20 od  
10.12.2020. godine, Općinski načelnik d o n o s i :

Z A K L J U Č A K
o naknadi za rad koordinatora

zimskog održavanja lokalnih cesta

I.
 
Iliji Bagariću - Lili iz Cebare, općina Tomislavgrad, 

utvrđuje se naknada za obavljanje poslova koordinatora 
zimskog održavanja lokalnih cesta Donji Brišnik – Gornji 
Brišnik, Kovači - Tubolja  i cesta u poslovnoj zoni Vučilov 
Brig, za sezonu zimskog održavanja cesta 2020/2021, u 
neto iznosu od 400,00 KM (četiristotinekonvertibilnih-
maraka).

II.

Naknada će se isplatiti iz Proračuna Općine 
Tomislavgrad za 2021. godinu, ekonomski kod 613329, 
Zimska služba.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
i objaviti će se u «Službenom glasniku Općine 
Tomislavgrad».

Broj: 02-11-788/21
Dana: 18.05.2021. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.

***

Na temelju članka 62. Statuta Općine Tomislavgrad 
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj: 2/99, 
2/00 i 6/05) i točke III. Rješenja o imenovanju koordinatora 
zimskog održavanja lokalnih cesta Lipa  - Mesihovina, 
Mandino Selo – Borčani i Crvenice - Karačići,  broj: 
02-19-1167-5-1/20 od  01.12.2020. godine, Općinski 
načelnik d o n o s i :

Z A K L J U Č A K
o naknadi za rad koordinatora

zimskog održavanja lokalnih cesta

I.
 
Anti Vukadinu iz Omolja, općina Tomislavgrad, 

utvrđuje se naknada za obavljanje poslova koordinatora 
zimskog održavanja lokalnih cesta Lipa  - Mesihovina, 
Mandino Selo – Borčani i Crvenice - Karačići, za sezonu 
zimskog održavanja cesta 2020/2021, u neto iznosu od 
400,00 KM (četiristotinekonvertibilnih-maraka).

II.

Naknada će se isplatiti iz Proračuna Općine 
Tomislavgrad za 2021. godinu, ekonomski kod 613329, 
Zimska služba.
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III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
i objaviti će se u «Službenom glasniku Općine 
Tomislavgrad».

Broj: 02-11-786/21
Dana: 18.05.2021. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.

***

Na temelju članka 62. Statuta Općine Tomislavgrad 
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj: 2/99, 
2/00 i 6/05) i točke III. Rješenja o imenovanju koordinatora 
zimskog održavanja lokalnih cesta za područje naselja oko 
Buškog Jezera,  broj: 02-19-1167-6-1/20 od  01.12.2020. 
godine, Općinski načelnik d o n o s i :

Z A K L J U Č A K
o naknadi za rad koordinatora

zimskog održavanja lokalnih cesta

I.
 
Anti Kutleša iz Prisoja, općina Tomislavgrad, utvrđuje 

se naknada za obavljanje poslova koordinatora zimskog 
održavanja lokalnih cesta za područje naselja oko Buškog 
jezera, za sezonu zimskog održavanja cesta 2020/2021, u 
neto iznosu od 400,00 KM (četiristotinekonvertibilnih
maraka).

II.

Naknada će se isplatiti iz Proračuna Općine 
Tomislavgrad za 2021. godinu, ekonomski kod 613329, 
Zimska služba.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
i objaviti će se u «Službenom glasniku Općine 
Tomislavgrad».

Broj: 02-11-780/21
Dana: 18.05.2021. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.

***

Na temelju članka 62. Statuta Općine Tomislavgrad 
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj: 2/99, 
2/00 i 6/05) i točke III. Rješenja o imenovanju koordinatora 
zimskog održavanja lokalnih cesta na području naselja 
Mesihovina i Bukovica,  broj: 02-19-1364-3-1/20 od  
10.12.2020. godine, Općinski načelnik d o n o s i :

Z A K L J U Č A K
o naknadi za rad koordinatora

zimskog održavanja lokalnih cesta

I.
 
Miji Zrinušiću iz Bukovice, općina Tomislavgrad, 

utvrđuje se naknada za obavljanje poslova koordinatora 
zimskog održavanja lokalnih cesta na području naselja 
Mesihovina i Bukovica, za sezonu zimskog održavanja 
cesta 2020/2021, u neto iznosu od 400,00 KM (četiristot
inekonvertibilnihmaraka).

II.

Naknada će se isplatiti iz Proračuna Općine 
Tomislavgrad za 2021. godinu, ekonomski kod 613329, 
Zimska služba.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
i objaviti će se u «Službenom glasniku Općine 
Tomislavgrad».

Broj: 02-11-780/21
Dana: 18.05.2021. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.

***

Na temelju članka 62. Statuta Općine Tomislavgrad 
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj: 2/99, 
2/00 i 6/05) i točke III. Rješenja o imenovanju koordinatora 
zimskog održavanja lokalnih cesta za područje naselja 
Šujica,  broj: 02-19-1167-4-1/20 od  01.12.2020. godine, 
Općinski načelnik d o n o s i :

Z A K L J U Č A K
o naknadi za rad koordinatora

zimskog održavanja lokalnih cesta

I.
 
Tomislavu (Ante) Barišiću iz Šujice, općina 

Tomislavgrad, utvrđuje se naknada za obavljanje poslova 
koordinatora zimskog održavanja lokalnih cesta za 
područje naselja Šujica, za sezonu zimskog održavanja 
cesta 2020/2021, u neto iznosu od 400,00 KM (četiristot
inekonvertibilnihmaraka).

II.

Naknada će se isplatiti iz Proračuna Općine 
Tomislavgrad za 2021. godinu, ekonomski kod 613329, 
Zimska služba.
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III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
i objaviti će se u «Službenom glasniku Općine 
Tomislavgrad».

Broj: 02-11-785/21
Dana: 18.05.2021. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.

***

Na temelju članka 62. Statuta Općine Tomislavgrad 
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj: 2/99, 
2/00 i 6/05) i točke III. Rješenja o imenovanju koordinatora 
zimskog održavanja lokalnih cesta na području naselja 
od Mokronoga do Sarajlija,  broj: 02-19-1167-1-1/20 od  
01.12.2020. godine, Općinski načelnik d o n o s i :

Z A K L J U Č A K
o naknadi za rad koordinatora

zimskog održavanja lokalnih cesta

I.
 
Luki Krstanoviću iz Sarajlija, općina Tomislavgrad, 

utvrđuje se naknada za obavljanje poslova koordinatora 
zimskog održavanja lokalnih cesta na području naselja od 
Mokronoga do Sarajlija, za sezonu zimskog održavanja 
cesta 2020/2021, u neto iznosu od 400,00 KM (četiristot
inekonvertibilnihmaraka).

II.

Naknada će se isplatiti iz Proračuna Općine 
Tomislavgrad za 2021. godinu, ekonomski kod 613329, 
Zimska služba.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
i objaviti će se u «Službenom glasniku Općine 
Tomislavgrad».

Broj: 02-11-784/21
Dana: 18.05.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK 
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.

***

Na temelju članka 62. Statuta Općine Tomislavgrad 
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj: 2/99, 
2/00 i 6/05) i točke III. Rješenja o imenovanju koordinatora 
zimskog održavanja lokale ceste  Bukovica - Roško Polje 
- Zidine,  broj: 02-19-1364-4-1/20 od  10.12.2020. godine, 
Općinski načelnik d o n o s i :

Z A K L J U Č A K
o naknadi za rad koordinatora

zimskog održavanja lokalnih cesta

I.
 
Anti Đikiću iz Roškog Polja, općina Tomislavgrad, 

utvrđuje se naknada za obavljanje poslova koordinatora 
zimskog održavanja lokale ceste  Bukovica - Roško Polje 
- Zidine, za sezonu zimskog održavanja cesta 2020/2021, 
u neto iznosu od 400,00 KM (četiristotinekonvertibiln
ihmaraka).

II.

Naknada će se isplatiti iz Proračuna Općine 
Tomislavgrad za 2021. godinu, ekonomski kod 613329, 
Zimska služba.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
i objaviti će se u «Službenom glasniku Općine 
Tomislavgrad».

Broj: 02-11-789/21
Dana: 18.05.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK 
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.

***

Na temelju članka 62. Statuta Općine Tomislavgrad 
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj: 2/99, 
2/00 i 6/05) i točke III. Rješenja o imenovanju koordinatora 
zimskog održavanja lokalnih cesta na području naselja 
Mijakovo Polje, Vinica, Pasič i Korita,  broj: 02-19-1167-
3-1/20 od  01.12.2020. godine,, Općinski načelnik d o n 
o s i :

Z A K L J U Č A K
o naknadi za rad koordinatora

zimskog održavanja lokalnih cesta

I.
 
Mladenu Šariću  iz Bukove Gore, općina 

Tomislavgrad, utvrđuje se naknada za obavljanje poslova 
koordinatora zimskog održavanja lokalnih cesta na 
području naselja Mijakovo Polje, Vinica, Pasič i Korita, 
za sezonu zimskog održavanja cesta 2020/2021, u neto 
iznosu od 400,00 KM (četiristotinekonvertibilnihmara
ka).

II.

Naknada će se isplatiti iz Proračuna Općine 
Tomislavgrad za 2021. godinu, ekonomski kod 613329, 
Zimska služba.
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III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
i objaviti će se u «Službenom glasniku Općine 
Tomislavgrad».

Broj: 02-11-787/21
Dana: 18.05.2021. godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.

***

Na temelju članka 49. Statuta Općine Tomislavgrad 
(“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”, broj: 2/99, 
2/00 i 6/05), Općinski načelnik d o n o s i :

ODLUKU
o visini naknade za uslugu vaganja na kolskoj 
vagi na Carinskom terminalu u Tomislavgradu

I.

Ovom Odlukom određuje se visina naknade za uslugu 
vaganja na kolskoj vagi na Carinskom terminalu u 
Tomislavgradu.

II.

Usluga vaganja pruža se za potrebe Carinske ispostave 
Tomislavgrad prilikom carinskog nadzora kod uvoza i 
izvoza roba, te za vaganje tereta za druge korisnike.

III.

Visina naknade ista je sve korisnike vaganja i iznosi 
20,00 KM s PDV-om za jedno vaganje.

IV.

Vaganje i naplatu vaganja vršit će zaposlenici Općine 
Tomislavgrad zaduženi za poslove naplate naknade za 
korištenje terminala i čuvanja carinske robe.

V.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja i objaviti 
će se u “Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”.

Broj: 02-11-771/21
Dana: 17.05.2021.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.

***

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne 
samouprave (Službene novine F BiH «,br.49/06, 51/09) 
članka 62. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni 
glasnik općine Tomislavgrad» br.2/99, 2/00 i 6/05), 
općinski načelnik donosi

Z A K L J U Č A K  

I

Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 382,50 
KM, Iliji Malekinu (JMBG: 0103956142079), kao 
jednokratna novčana pomoć, za priključak vode.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad  za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 614229-Jednokratne novčane pomoći, 
u korist računa Ilije Malekina na UniCredit banci 
broj:3382302501744805.

III

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

Broj: 02- 11-899/21
Tomislavgrad, 08.06.2021 godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić,mag.ing.agr./mag.oec. 

***

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne 
samouprave (Službene novine F BiH «,br.49/06, 51/09) 
članka 62. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni 
glasnik općine Tomislavgrad» br.2/99, 2/00 i 6/05), 
općinski načelnik donosi

Z A K L J U Č A K  

I

Odobrava se plaćanje računa broj: 674/21 od 
12.05.2021. godine poduzeću Alfaplast d.o.o., u svrhu 
izrade i montaže AL vanjskih klupica i PVC klupica za 
SSŠ Tomislavgrad.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu,  
ekonomski kod- 615311-Srednja strukovna škola 
Tomislavgrad, u korist računa poduzeća Alfaplast 
d.o.o. broj:  3382302200006032, na UniCredit banci.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a 
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
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Broj: 02-11-887/21
Tomislavgrad, 25.05.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec. 

***

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne 
samouprave (Službene novine F BiH «,br.49/06, 51/09) 
članka 62. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni 
glasnik općine Tomislavgrad» br.2/99, 2/00 i 6/05), 
općinski načelnik donosi

Z A K L J U Č A K  

I

Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 800,00 
KM, MZ Vinica, za uređenje korita vrela „Česma“, u 
zaseoku Vlajčići, selo Vinica.

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad   ekonomski kod- 
615311-Akcije u MZ- u korist računa MZ Vinica broj: 
3382302263127230, na UniCredit banci.

III

Po završetku projekta korisnik sredstava je obvezan 
podnijeti izvješće o utrošenim sredstvima, na način 
da će dostaviti dokaze o plaćanju, u visini odobrenih 
sredstava (računi dobavljača s fi skalnim računima, 
kopije uplatnica), u roku od 30 dana po završetku 
projekta.

IV

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

Broj: 02-11-880/21
Tomislavgrad, 11.06.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec. 

***

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

Z A K L J U Č A K  

I

Odobrava se  prijenos sredstava u iznosu od 10.000 
KM, Udruzi „STEĆAK“, kao fi nancijska pomoć u 
organizaciji Osme revije tradicijske odjeće i izbor 

najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike 
Hrvatske. 

II

Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 
sredstava općine Tomislavgrad za 2021. godinu, 
ekonomski kod- 614325-Izbor najljepše Hrvatice u 
narodnoj nošnji iz dijaspore, u korist računa Udruge 
Stećak: 1544602004492567, na ISP banci.

III

Po završetku projekta korisnik sredstava je obvezan 
podnijeti izvješće o utrošenim sredstvima, na način 
da će dostaviti dokaze o plaćanju, u visini odobrenih 
sredstava (računi dobavljača s fi skalnim računima, 
kopije uplatnica), u roku od 30 dana po završetku 
projekta.

IV

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

Broj: 02-11-825/21
Tomislavgrad, 11.06.2021. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec. 

***

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru 
nekretnina, (“Službeni list SR BIH“, broj:  22/84, 
12/87, 26/90 i 36/90) i članka 44. stavak 3. Uredbe o 
izlaganju na javni uvid podataka izmjere i katastarskog 
klasiranja zemljišta („Službene novine Federacije BiH“, 
broj: 92/16), sukladno članku 92. Zakona o upravnom 
postupku(«Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 
i 48/99 ), Povjerenstvo za izlaganje podataka izmjere 
i katastarskog klasiranja zemljišta za KO. Selište, 
K.O. Kopčevina i K.O. Lipa II, imenovano rješenjem 
Općinskog vijeća Tomislavgrad broj: 01-02-697/21 od 
06.05.2021.g. objavljuje

J A V N I  O G L A S
o izlaganju podataka izmjere i

 katastarskog klasiranja zemljišta za katastarske 
općine Selište, Kopčevina i Lipa II

U općini Tomislavgrad započet će dana 12.07.2021. 
godine izlaganje podataka izmjere i katastarskog 
klasiranja zemljišta na nekretninama koje se nalaze u 
katastarskim općinama Selište, Kopčevina i Lipa II.

Povjerenstvo će svakoj pravnoj i fi zičkoj osobi, za 
koje su prikupljeni podaci i adrese, a za čije se nekretnine 
vrši izlaganje, uputiti najkasnije 8 dana prije izlaganja 
podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođu u 
radne prostorije Povjerenstva i da donesu sve isprave koje 
služe kao dokaz o pravima na nekretninama.
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Obavještavaju se sve osobe koje polažu pravo ili 
imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskim 
općinama Selište, Kopčevina  i Lipa II,  da su dužni u 
određeno vrijeme doći u radne prostorije Povjerenstva 
i dati potrebne podatke o nekretninama i pravima na 
nekretninama.

Osobe za koje nisu prikupljeni osobni podaci i adrese, 
te nisu pozvane, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa 
na nekretninama u katastarskim općinama Selište, 
Kopčevina  i Lipa II, dužne su da se same jave Povjerenstvu 
i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za 
dokazivanje njihovih prava na nekretninama.

Građani trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, a 
predstavnik pravne osobe ovlaštenje za zastupanje i ID 
broj. Za maloljetne osobe trebaju ponijeti izvadak iz 
matične knjige rođenih s upisanim jedinstvenim matičnim 
brojem građanina.

Izlaganje će se vršiti u prostorijama Općine 
Tomislavgrad, Ulica  Mijata Tomića 120, u uredu broj 15, 
svakim radnim danom od 9,00 do 13:00 sati.

Budući da su u popisnim listama evidentirani nositelji 
prava osobe s područja općina: Ljubuškog, Gruda, Širokog 
Brijega, Mostara, Posušja, Čitluka i Tomislavgrada, 
ovaj oglas biti će objavljen na oglasnim pločama i web 
stranicama svih gore navedenih općina.

Tomislavgrad 17.06.2021.
Broj: 05/1-26-12-976/21

Povjerenstvo za izlaganje podataka izmjere i 
katastarskog klasiranja zemljišta za

KO. Selište, K.O. Kopčevina i K.O. Lipa II

Predsjednik povjerenstva
Ante Tadić, mag. iur., v.r.

***
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