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snika proľačuna sva tijela općine iz odluke o organizaciji
po automatizmu, a kandidate za korisnika pľoračuna koji
nisu obuhvaćęni odlukom ne upisuje dok ne postanu Sa_

stavním dljelom odluke o organizaciji.

Članak 9.

Registar korisnika proračuna sadrŽi slíjedeće osnovne
eiemente:

1. redni broj korisnika pľoračuna,
2. naziv korisnika proľačuna'
3. sjedište koľisnika proračuna,
4. prikaz funkcija koje obavljaju (usluge vrtića) -

funkcijski kođ,
5. ustroj koľisnika - organizacijski kod,
6' poziciju osobe koja raspolaže financijskim sred

stvima korisnika pľoračuna,
7. ime i prezime osobe koja raspolaŽę sredstvima

koľisnika pľoľačuna,
8. bľoj računa korisnika proračuna,
9. nađnevak ažuriranjapođataka.

Clanak 10.

Brisanje iz registra, upis novih korisnika proľačuna,
kao i sve druge pľomjene obavljaju se na temelju đonese-
nih odluka mjerodavnih općinskih tijela.

Clanak 11.

Rok za uspostavu Registra korisnika proračuna je 60
dana od đana stupanja na snagu ovę odlukę.

Clanak 12.

U razđoblju od 60 dana potľebnoje ĺiješiti sve evęntu-
alne nejasnoće oko definiĺanja korisnika proračuna.

članat rs.

općinski načelnik dužan je informirati općinsko vije-
óe o svim važnim čĘenicama u svezi uspostave Regi5tľa
koľisnika pľoľačuna.

Članak 14.

Uspostavom Registľa korisnika proľačuna općinski
načelnik obvezan je ľedovito izvještavati općinsko vijeće
o svim upisanim i bľisanim korisnicima proračuna.

Članak 15.

ova odluka stupa na snagu danom donošenja, qbjavit

će sę u 
',Službenom 

glasniku općine Tomislavgrad".
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. Na temelju članka 61 . Statuta općine Tomislav-
grad (<Službeni glasnik općinę Tomislavgľad> broj
2/99,2/00,6/05), a u svezi s člankom 8 Zakonao načelima
lokalnę samoupravę u Federaciji Bosne i Hercegovine
(<SluŽbene novine FBiH)' broj 49106), općinsko vije_
će općine Tomislavgrad, na sjednici odrŽanoj 30. lipnja
2011.god.donije1o je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke

o komunalnorn redu

Clanak 1.

U članku 33. odluke o komuna]nom ľędu (< Službeni
glasnik općine Tomislavgrad>,broj 9/08) stavak 3 mijenja
se i glasi:

< Objekti, farme, namijenjeni zauzgoj peradi, svinja,
krupne i sitnę stokę mogu se gľađiti izvan naselja uđaljeni
najmanje 100m od najbližeg stambenog objekta, a kapa-
citet istihje :

- preko 5000 mjesta za brojlere,
- preko 5000 mjesta za kokoši,
- preko 50 komada mliječnih kľava,
- preko 50 komađa tovne junađi,
- preko 200 mjesta za oYceż
- preko 50 mjesta za konje.

Farme svinja kapaciteta 50-100 komada tľebaju biti
uđaljene najmanje l50m od najbližeg stambenog objek-
ta.

Farmę svinja kapaciteta većeg od 100 komada treba-
ju biti udaljene najmĄe 20o m od najbližeg stambenog
objekta.

Svi naveđeni objekti mogu Śe građiti i na manjoj uda-
ljenosti ođ stambenih objekata, ukoliko za to susjeđi daju
suglasnost

Clanak 2.

ova ođluka stupa 
'na snagu danom đonošenja, a objavit

će se u <Službenom glasniku općine Tomislavgrad>.
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Na temelju čląnka 37 . i č;Larka 61. Statuta općine To-
mislavgľad (,,S!uŽbeni glasnik općine Tomislavgľad" broj
2199,2100 i 6105), opéinsko vijeće općine Tomislavgľad
na sjednici odľžanoj dana 30. lipnja 2011. godine, do-
nosi

.,j
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