
 
 Na temelju članka 18. stavak 2. članka 22. Zakona o lokalnoj samoupravi («Narodne novine 
HBŽ», broj 4/98), članka 122. stavak 1. točka 2. Izbornog zakona BiH («Službeni glasnik BiH», broj 
23/01), članka 10. stavak 4. Zakona o izravnom izboru Općinskog načelnika u F BiH («Službene novine 
F BiH», broj 20/04), članka 31. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH («Službene novine F BiH», 
broj 29/03), i članka 33. stavak 2. i članka 37. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine 
Tomislavgrad», broj 2/99), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad, na sjednici održanoj dana _______ 
2005.godine, donosi  
 
 
 

O D L U K U  
O IZMJENI I DOPUNI STATUTA OPĆINE TOMISLAVGRAD 

BROJ: 01-023-22/99 OD 26. SIJEČNJA 1999.G. 
 
 

Članak 1.  
 

 U Statutu općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99) u članku 
29. stavak 2. riječi: «dvije godine», zamjenjuju se riječima: «četiri godine», dok se riječi iza zareza «s tim 
da mandat prvih članova Općinskog vijeća traje jednu godinu», brišu.  
 

Članak 2.  
 
            U članku 32.stavak 4. se mijenja i glasi¨»Tajnik Općinskog vijeća ima status državnog 
službenika i na istog se primjenjuju odredbe Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH («Službeni list F 
BiH», broj 29/03)» 
 «Svoju dužnost tajnik obavlja profesionalno».  
 

Članak 3.  
 

 U članku 35. mijenja se stavak 2 i glasi: «Općinskog načelnika izravno biraju birači registrirani 
za glasovanje u F BiH za općinu u kojoj se provodi izbor za načelnika.  
 

Članak 4.  
 

 U članku 36. stavak 1 se briše.  
 Stavak 2. postaje stavak 1. i glasi:  
 «Općinskog načelnika u slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti, privremeno mijenja 
predsjednik Općinskog vijeća ili vijećnik, kojeg većinom glasova izabere Općinsko vijeće».  
 Stavak 3. postaje stavak 2. i glasi:  
 «Mandat Općinskog načelnika prestaje, ukoliko natpolovična većina građana, koji su glasovali, 
donese odluku o opozivu Općinskog načelnika, koja je obvezujuća za Općinsko vijeće i Općinskog 
načelnika».  
 

Članak  5.  
 

 U članku 37. stavak 1. u drugoj alineji riječi: «bira Općinskog načelnika», se brišu, a alineja 3 
postaje alinejom 2.  
 



Članak 6. 
 

 U članku 38. broj 30. zamjenjuje se brojem 25.  
 
 

Članak 7.  
 

 U članku 43. stavak 1. alineja 2. u retku drugom, riječ «dva» zamjenjuje se riječju «tri».  
 
 

Članak 8.  
 

 U članku 46. stavak 1. u prvom retku riječ: «dvojicu», zamjenjuje se riječju: «jednog».  
 

Članak 9.  
 

 U članku 47. stavak 2. mijenja se i glasi:  
 «Zamjenik predsjednika pomaže u radu predsjedniku Općinskog vijeća, zamjenjuje ga u slučaju 
spriječenosti ili odsutnosti, obnaša i druge poslove, koje mu povjeri Vijeće ili predsjednik».  
 

Članak 10. 
 

 U članku 48. stavak 3. u trećem retku iza riječi: «članova», dodaju se riječi: «uz prethodnu 
konsultaciju sa klubovima vijećnika».  
 Shodno tome, navedeni stavak sada glasi:  
 «Predsjednika, zamjenika predsjednika i određeni broj članova radnih tijela, bira Vijeće na 
prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje iz reda svojih članova, uz prethodnu konsultaciju sa 
klubovima vijećnika,  a ostali članovi mogu se birati iz reda stručnih osoba». 

 
Članak 11.  

 
 Članak 53. se mijenja i glasi: Rukovodeće službenike, kao i ostale državne službenike, Općinski 
načelnik postavlja uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije, s liste uspješnih kandidata, koji su prošli 
javni natječaj». 
 

Članak 12.  
 

 U članku 57. stavak 1. u drugom retku, riječi: «za pravu», zamjenjuju se riječju «Odlukom».  
 Stavak 2. se briše.  
 

Članak 13.  
 

 U članku 58. stavak 1. mijenja se i glasi: «Na čelu upravnog odjela je pomoćnik načelnika, koga 
postavlja Općinski načelnik nakon prethodno pribavljenog mišljenja od Agencije i s liste uspješnih 
kandidata, koji su prošli javni natječaj».  
 

Članak 14.  
 

 U članku 59. u trećem retku, riječ»općine», zamjenjuje se riječju «Općinskog vijeća». 
 



Članak 15 
 

  Članak 65. se briše, a članak 66. postaje člankom 65.  
 

Članak 16.  
 

 U članku 66. stavak 1. u drugoj alineji riječi «ako se u roku od 90 dana od dana konstituiranja 
Općinskog vijeća, ne izabere općinski načelnik», se brišu, te alineja 3. postaje alinejom 2. 

Članak 17.  
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine 
Tomislavgrad».  
 
      Broj: 01-_______/05      PREDSJEDNIK OV,  
Datum: ________ 2005.godine     Josip Petrović, dipl.ing.građ.  
         Tomislavgrad 
 
 

  
 
 


