
TOMISLAV 20 lo

temelju:
odlukę o određivanju visine naknade za gľađevno

zemljište u drŽavnom vlasništvu koje se pľeuzima od

ranijih vlasnika bľoj:01-02-23lOĄ od 26.07'2004. godine

(<SluŽbeni glasnik općine Tomislavgľad>, broj: 5/04) i

odluke o načinu i uvjetima odľeđivanja naknade za

izvlaštęno poljoprivredno i gľađevno zemljište bľojĺO1-

O2-20lo4 od Ż6.07 '2004'godine (<Službeni glasnik

opóine Tomislavgľad>, broj : 5/04).

Cijenu izgrađenog ostalog gľađevnog zemljišta utvrdit

će PovjeľensWo koje imenuje općinsko vijeóe općine
Tomislavgľad'

članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Pľioritet pri kupovini nękretnina imaju bivši vlasnici i
njihovi nasljednici koji se prethodno utvľde u upľavnom

postupku, a ukoliko bivši vlasnici ne budu zainteresirani

za kupovinu izvlaštęnih neketnina' pľavo kupovine imaju

i dľuge fizičke i pľavne osobe.

Način pľometa izvlaštenih nekľętnina vršit ćę sę
u skladu sa pozitivno pľavnim propisima Zakona o

građevnom zemljištu, Zakona o pľometu nekretnina i

Zakona o izvlaštenju.

članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Nekretninę koje se nalazę unutar vodęne linije
definirane na koti 7 |6'4 m kao i nękľetnine koje sę nalaze

u zaštitnom pojasu udaljene 30 m od vodenę linije ne

mogu biti u pľometu.
Nekľętnine čija je površina manja od 300 mz a naLaze

se van naselja u podľučju obuhvaćenim Programskom
osnovom' ne mogu biti u pľometu.

Nękretnine preko kojih pľelaze infrastruktuľni objekti

nę mogu biti u cijelosti pľedmet prometa, nego kao dio

nekľętnine.
Zaprometnękretnina navedenih u ovom članku stavak

2. i stavak 3. potrebnaje suglasnost Službe za graditeljstvo,

prostoľno uľeđenje i komunalne djelatnosti.

članak 4.

ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit

ćę se u <Službęnom glasniku
općine Tomislavgĺad>.

Broj:01-02-1763/10.
Tomislavgrad, 29. listopada 2010. godine.

Pľedsjędnik općinskog vij eća
Mate Kelava, pľof., v.r.

Na temelju ělanka 77. Statuta opóine Tomislavgrad
(<Službeni glasnik općine Tomislavgrad >>, br.Z/ 99, 21 00 i

6/05) i članka 24. Zakona o načelima lokalne samoupľave

u F BiH (<SluŽbene novine F BiH), bľ.49l06), sukladno

članku 10.Pľavila Mjesne zajednice (<Službeni glasnik

SLUŽBENI GLASNIK
oPĆINE ToMSLAVGRAD

općine Tomislavgľad> broj:7l06) općinsko vijeće na

sjednici održanoj 29. listopada 20l0. godine, d o n o s i

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Oclluke o utemeljenju i

oľganizaciji MZ na području općine Tbmislavgrad

članak 1.

U Odluci o utemeljenju i organizaciji mjesnih

zajednica na području općine Tomislavgrad' (<Službeni

glasnik općine Tomislavgľad>, bľoj: 9/08), članak Z'točka

ll.mijenja se i glasi:

<11. MZ Mesihovinałł.

čhnak 2.

ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit

će sę u <Službenom glasniku općine Tomislavgľad>.

Bľoj: 0l-02-l754/|0.
Tomislavgrad, 29. listopada 2010. godine.

Pľedsj ednik općinskog vij eća
Mate Kelava, prof., v.r.

*i.*

Na temelju ělanka 6l. Statuta općine Tomislavgrad
(<SluŽbeni glasnik općine Tomislavgrad>>, bľoj:Żl99,

2l0o i 6105), a u svęzi s člankom 8. Zakona o načelima

lokalnę samoupľave u Federaciji Bosnę i Hercegovine
(<SluŽbene novine FBIHD, broj 49106), općinsko vijeće

općine Tomislavgrad, na sjednici odľžanoj 29. listopada

2010. godine d o nij e I o j e

ODLUKU
o ianjenama i dopuna Odluke o komunalnom redu

čtanak 1.

Članak 50. odluke o komunalnom ľedu (<Službeni

glasnik opóine Tomislavgľad>, broj 9/08) mijenja se i
glasi:

<<Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje ľasvjetnih

stupova i rasvjetnih tijela, kao i korištenje istih za

postavljanje oglasa, obavijesti, ľeklama, ukľasnih

zastayica i sl.,bez odobrenja Službe za graditeljstvo,

prostorno uređenje i stambęno-komunalne poslove općine

Tomislavgľad>.

članak 2.

U članku 69. stavak l, točka 17' bľišę se tekst

<stavak l>.

U istom članku iza točke l 8.dodĺje se tekst pod novom

točkonr 19.koji glasi:

<ako postupa suprotno članku 54>, a postojęóa točka

19.bit će točka 20. točka 20. bit će 2l. i točka 2|.bit će

točka22.



Stranica 123

Clanak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u <Službenom glasniku općine Tomislavgrad>>.

Broj: 0l-02-1753/10
Tomislavgľad, 29. listopada 20l0. godine.

Predsjednik općinskog vijeóa
Mate Kelava, pľof.' v.ľ.

rl**

Temeljem članka 29. Zakona o prometu nepokľetnosti
(<SluŽbeni list SR BiH>, bľoj 38/77) i članka 6l.
Statuta općine Tomislavgľad (<Službeni glasnik općine
Tomislavgrad>>, broj:2l99, 2ĺ00 i 6/05)' općinsko vijeće
Tomislavgľad na sjednici odľžanoj 29. listopada 2010.
godine donosi,

RJESENJE

I

ovlašćuje se općinska Služba za graditeljstvo,
pľostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove za
davanje izjašnjenja na ponude za prodaju gľadskog
građevinskog zemljišta i dľugih nekrętnina u postupka
ostvarivanja prava pravokupa utvrđenog u članku 29.

Zakona o pľometu nepokretnosti.

il

Izjašnjenje iz stavka I ovog članka Služba za
graditeljstvo, prostomo uređenj e i stambęno-komunalne
poslove daje I)z pľibavljenu suglasnost općinskog
načęlnika.

III

ovlaštenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
ćę sę u <Službenom glasniku općine Tomislavgľad>.

Broj: 0l-02-1752/10
Tomislavgľad, 29. listopađa 2010. godine.

Pľedsj ednik općinskog vij eóa

Mate Kelava, pľof., v.r.

SLUŽBENI GLASNIK
OPIINE ToMIsLAvGRAD

2010

broj 2199, 2/00 i Tomislavgľad

na sjednici
donosi

10. godine

RJEŠEENJE
o imenovanju čIanova školskog odbora

Glazbene š kole Tomislavgľad

čhnak 1.

Za ě|aĺove školskog odboľa osnovne glazbene škole
Tomislavgrad, imenuju se:

1. željko Jurić, iz ľeda utemeljitelja,
2. Marijo Dilber, iz ľeda utemeljitelja'
3, Miľela Bralo, iz reda učiÍelja i stľučnih suradnika,
4. Ivica čondrić, iz ľeda učitetja i stručnih suľadnika,
5. Anfu Šarić, iz ľeda ľoditelja učenika.

članak 2.

Mandat članova školskog odbora iz članka l.ovog
Rješenja traje (4) četiri godine od dana imenovanja.

Clanak 3.

Članovima školskog odboľa iz stavka l.ovog Rješenja
pľipada pľavo na naknada putnih troškova koje óe osiguľati
utemeljitęlj, a istaje utvrđena odlukom općinskog vijeóa
o utvľđivanju uvjeta i kľiteľija za konačna imenovanja
ělanova školskih odbora osnovnih škola kojima je
utemeljitelj općina Tomislavgľad (<Službeni glasnik,
općine Tomislavgľad> broj 8/07).

Clanak 4.

ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavitće se u <Službenom glasniku općineTomislavgrad>
i <SluŽbenim novina F BiH>.

Broj u-02 - 1255 10

2010. godine.

Predsj ednik općinskog vijeća
Mate Kelava, pľof., v.r.

*ż!*

Na temelju čIanka 24. Zakoĺą o gľađevnom zemljištu
(<Službene novine Fedeľacije BiH>' bľoj 67105) i članka
37. Statuta općine Tomislavgľad (<Službeni glasnik
općine Tomisl avgľad >>, bĺ oj :2/ 99, 2/ 00 i 6 / 0 5), općinsko
vijeće općine Tomislavgrad, rješavajuói u predmetu
preuzimanja neizgľađenog gradskog građevnog zemljišta,
radi privođenja trajnoj namjeni' na sjednici odrżanoj 29.
listopada 2010. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

1. Pľeuzima se neizgrađeno gradsko gľađevno
zemljište od ranijih vlasnika i ustupa na korišteĄe opóini

Natemelju članka 12. stavak 3. Zakonao ministarskim
i vladinim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(<Službene novine Federacije BiH>, bľoj: 34103), članka
84.stavak 6.Zakona o osnovnom školstvu (<Narodne

novine řIBŽ> ,broj:7lO4i l2l08), članka 6. stavak 3. odluke
o utvľđivanju uvjeta i kľiteľija za konačna imenovanja
školskih odbora osnovnih škola kojima je utemeljitelj
općina Tomislavgľad (<SluŽbeni glasnik općine

Tomislavgrad>' bľoj: 8/07), članka 6l. Statuta općine
Tomislavgľad (<Službeni glasnik opóine Tomislavgrad>,


