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UREĐUJE:  Katija Skočibušić, tajnik Općinskog vijeća, TOMISLAVGRAD 

       Ulica Mijata Tomića 108, 80240 TOMISLAVGRAD 

Izdavač:  Stručna služba Općinskog vijeća TOMISLAVGRAD 

Kontakt:  tel: 034/356-410, e-mail: katija.skocibusic@tomislavgrad.gov.ba. web: tomislavgrad.gov.ba  

Tisak:   Općina Tomislavgrad 

Naklada:  30 primjeraka 

 

N a p o m e n a :  

Izdavač ne može preuzeti odgovornost za jezičnu i pravopisnu kvalitetu akata koji se objavljuju u ovom službenom glasilu. 

U Službenom glasniku općine Tomislavgrad se objavljuju tekstovi u izvornom obliku u kojem su ih dostavila mjerodavna tijela. 
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*** 

 Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 4. stavak 2. Zakona o prometu nekretnina 

(«Službeni list SRBiH», broj 38/78 i 22/91), Općinsko 

vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. 

veljače 2013.godine, donosi 

 

O D L U K U 

o izmjeni statusa nekretnine 

 

Članak 1. 

 

 UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine u općoj 

uporabi zemljište označeno po  katastarskom  operatu  kao: 

-  k.č.1577/4 zv.»Kanal» upisana u PL 237 površine 39 m2 

u K.O.Tomislavgrad  kao državno vlasništvo «Vode» 

Općine Tomislavgrad sa 1/1. 

  

Članak 2. 

 

 U katastarskim knjigama Općine Tomislavgrad brisat će 

se upis zemljišta iz točke 1. ove Odluke kao nekretnine od 

općeg interesa tj. javnog dobra upisane u 

K.O.Tomislavgrad, a gore navedeno zemljište će se upisati 

na ime državnog vlasništva u odgovarajući posjedovni list 

čiji će nositelj prava posjeda biti općina Tomislavgrad u 

dijelu 1/1. 

Članak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad». 

 

Broj:01-02-292/2013 

Tomislavgrad, 23.02.2013.god. 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 4. stavak 2. Zakona o prometu nekretnina 

(«Službeni list SRBiH», broj 38/78 i 22/91), Općinsko 

vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj dana22. 

veljače 2013.godine, donosi 

 

O D L U K U 

o izmjeni statusa nekretnine 

 

Članak 1. 

 

 UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine u općoj 

uporabi zemljište označeno po  katastarskom operatu  kao: 

-  k.č.77/2 zv.»Mlinište sa mlinom» površine 24 m2 upisana 

u zk.ul.171 u K.O.Lipa  sa 1/1. 

  

Članak 2. 

 

 U zemljišnim knjigama Općinskog suda Livno – 

Odjeljenje suda Tomislavgrad brisat će se upis zemljišta iz 

točke 1. ove Odluke kao nekretnine javnog dobra u dijelu 

1/1 upisane u K.O.Lipa, a isto će se upisati kao državno 

vlasništvo s pravom korištenja općine Tomislavgrad u 

odgovarajući zemljišnoknjižni uložak sa 1/1. 

 

Članak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad». 

 

Broj:01-02-289/2013 

Tomislavgrad, 23.02.2013.god. 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

  

*** 

 

 Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 4. stavak 2. Zakona o prometu nekretnina 

(«Službeni list SRBiH», broj 38/78 i 22/91), Općinsko 

vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. 

veljače 2013.godine, donosi 

 

O D L U K U 

o izmjeni statusa nekretnine 

 

Članak 1. 

 UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine u općoj 

uporabi zemljište označeno po  zemljišno-knjižnom operatu  

kao: 

-  k.č.167/56 zv.»Mjesni prostor» upisana u zk. ul. 1 u 

K.O.Tomislavgrad površine 172 m2 kao javno dobro 

Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1. 

  

Članak 2. 

 U zemljišnim knjigama Općinskog suda Livno – 

Odjeljenje suda Tomislavgrad brisat će se upis zemljišta iz 

točke 1.ove Odluke kao nekretnine od općeg interesa 

javnog dobra upisane u K.O.Tomislavgrad, a navedeno 

zemljište će se upisati na ime državnog vlasništva u 

odgovarajući zemljišno-knjižni uložak čiji će nositelj prava 

vlasništva biti općina Tomislavgrad u dijelu 1/1. 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad». 

 

Broj:01-02-291/2013 

Tomislavgrad, 23.02.2013.god. 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 
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*** 

 

 Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 4. stavak 2. Zakona o prometu nekretnina 

(«Službeni list SRBiH», broj 38/78 i 22/91), Općinsko 

vijeće općine Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. 

veljače 2013.godine, donosi 

 

O D L U K U 

o izmjeni statusa nekretnine 

 

Članak 1. 

 

 UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine u općoj 

uporabi zemljište označeno po  katastarskom operatu  kao: 

-  k.č.2557/2 zv.»Put selo - Grla» površine 224 m2 upisana 

u PL 159 u K.O.Kongora  sa 1/1. 

  

Članak 2. 

 

 U katastarskim knjigama Općine Tomislavgrad brisat će 

se upis zemljišta iz točke 1.ove Odluke kao nekretnine od 

općeg interesa putovi Kongora upisane u K.O.Kongora, a 

navedeno zemljište će se upisati kao posjed općine 

Tomislavgrad u odgovarajući posjedovni list sa 1/1. 

 

Članak 3. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad». 

 

Broj:01-02-293/2013 

Tomislavgrad, 23.02.2013.god. 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37. Statuta Općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 5. stavak 2. Zakona o prometu nekretnina 

(«Službeni list SRBiH», broj 34/86 i 1/90) i članka 223. 

Zakona o upravnom postupku («Službene novine 

Federacije BiH», broj 2/98 i 48/99), Općinsko vijeće 

Općine Tomislavgrad  na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1.PRENOSI SE PRAVO RASPOLAGANJA na 

nekretnini sa sadašnjeg nositelja toga prava Općine 

Tomislavgrad, po zemljišnoknjižnom i katastarskom 

operatu bez naknade na Mjesnu zajednicu Omolje, i to kako 

slijedi: 

 - k.č.348/2 upisana u zk.ul._____ površine 480 m2 u 

K.O.Omolje, kojoj po katastarskom operatu odgovara 

k.č.574/2 upisana u PL 68 površine 480 m2 u K.O.Omolje. 

 2. Na zemljištu iz točke 1. dispozitiva ovog Rješenja 

određuje se uknjižba prava raspolaganja po 

zemljišnoknjižnom  operatu u korist Mjesne zajednice 

Omolje sa 1/1. 

 

Broj:05/2-31-5-605/2012 

Tomislavgrad, 22.02.2013.god. 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 

6/05) i članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom zemljištu 

(«Službene novine Federacije BiH», broj 25/03 i 67/05), 

Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno 

gradsko i ostalo građevno zemljište ("Službeni glasnik 

Općine Tomislavgrad" broj:05/4) Općinsko vijeće 

Tomislavgrad na sjednici održanoj 22.veljače 2013.godine,  

d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva i posjeda u korist 

PERE (Marka) KRIŽANAC i ANKICE (Pere) KRIŽANAC   

iz Šujice, u dijelu od ½, na ostalom  građevnom zemljištu 

označenom kao k.č.438/169 upisano u zk.ul.br. 1230 u  

K.O.Šujica  u površini od 38 m2, što po novom 

katastarskom operatu odgovara k.č.br 3473/9 upisana u PL 

129 u površini od 38 m2 u K.O. Šujica, kao graditelju 

ogradnog zida izgrađenog na predmetnom zemljištu. 

 2.Pere (Marka) Križanac i Ankica (Pere) Križanac iz 

Šujice, dužni su platiti naknadu za zemljište iz točke 1. 

ovog rješenja u iznosu od 228,00 KM 

(Slovima:dvijestodvadesetosam KM) na žiro račun kod 

banke INTESA – SAN PAOLO  u Tomislavgradu 

broj:1549995000070790 - kao naknadu za  ostalo građevno 

zemljište u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja. 

 3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Livnu 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava vlasništva  i posjeda u korist Pere (Marka) Križanac i 

Ankice (Pere) Križanac iz Šujice, u dijelu 1/2, uz 

istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na gore 

navedenom zemljištu. 

 

Broj:05/2-31-5-1520/12   

Tomislavgrad, 22.02. 2013.god 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 
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 Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj: 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom zemljištu 

(«Službene novine Federacije BiH», broj 67/05) i članka 3. 

Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno 

gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik 

općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće 

Tomislavgrad na sjednici održanoj 22.veljače 2013.godine, 

d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva u korist IVE 

(Marka-Vida) GALIĆ iz Kongore, na ostalom građevnom 

zemljištu označenom po zemljišnoknjižnom  operatu  kao 

k.č.br.811/600 površine 224 m2 upisano u zk.ul.865 

K.O.Kongora, koja po katastarskom operatu odgovara 

parceli označenoj kao k.č.2557/2 upisana u PL 159 u 

površini od 224 m2 u K.O.Kongora, kao graditelju 

garažnog objekta izgrađenog na gore navedenom zemljištu.  

 2. Iva (Marka-Vida) Galić, iz  Kongore  dužna je platiti 

na ime naknade za ostalo građevno zemljište iz točke 1. 

ovog rješenja iznos od 1.075,00 KM 

(Slovima:tisućusedamdesetpet KM) na žiro račun 

broj:1549995000070790 kod  INTESA SANPAOLO banke  

– Poslovnica Tomislavgrad u korist Proračuna Općine 

Tomislavgrad, u roku od 15 dana od dana primitka 

obavijesti o donošenju rješenja.  

 3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u 

Tomislavgradu i  Odsjek za geodetske poslove i katastar 

nekretnina općine Tomislavgrad po pravomoćnosti ovog 

rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis prava 

vlasništva i posjeda u korist gore navedene osobe   sa 1/1.   

 

Broj:05/2-31-5-1286/12   

Tomislavgrad, 22.02.2013.god  

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 

6/05) i članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom zemljištu 

(«Službene novine Federacije BiH», broj 25/03 i 67/05), 

Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno 

gradsko i ostalo građevno zemljište ("Službeni glasnik 

Općine Tomislavgrad" broj:05/4) Općinsko vijeće 

Tomislavgrad na sjednici održanoj 22.veljače 2013.godine,  

d o n o s i 

R J E Š E N J E 

 

 1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva i posjeda u korist 

PERE (Marka) KRIŽANAC i ANKICE (Pere) KRIŽANAC   

iz Šujice, u dijelu od ½, na ostalom  građevnom zemljištu 

označenom kao k.č.438/169 upisano u zk.ul.br. 1230 u  

K.O.Šujica  u površini od 38 m2, što po novom 

katastarskom operatu odgovara k.č.br 3473/9 upisana u PL 

129 u površini od 38 m2 u K.O. Šujica, kao graditelju 

ogradnog zida izgrađenog na predmetnom zemljištu. 

 2.Pere (Marka) Križanac i Ankica (Pere) Križanac iz 

Šujice, dužni su platiti naknadu za zemljište iz točke 1. 

ovog rješenja u iznosu od 228,00 KM 

(Slovima:dvijestodvadesetosam KM) na žiro račun kod 

banke INTESA – SAN PAOLO  u Tomislavgradu 

broj:1549995000070790 - kao naknadu za  ostalo građevno 

zemljište u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja. 

 3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Livnu 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava vlasništva  i posjeda u korist Pere (Marka) Križanac i 

Ankice (Pere) Križanac iz Šujice, u dijelu 1/2, uz 

istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na gore 

navedenom zemljištu. 

 

Broj:05/2-31-5-1520/12   

Tomislavgrad, 22.02. 2013.god 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

***  

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE MARIJI (Mate) ČERINA iz 

Zaljuti ostalo građevno  zemljište označeno kao 

k.č.br.180/1584 površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.178 u 

K.O.Vinica, što po katastarskom operatu odgovara 

k.č.br.1600/10 površine 700 m2  upisana u PL 55 u 

K.O.Rošnjače, u svrhu izgradnje stambenog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovane. 

 3. Imenovana je dužna na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 2.520,00 KM 

(Slovima:dvijetisućepetstotinadvadeset KM), na žiro račun 

Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke 

Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od 

dana primitka obavijesti o donošenju rješenja. 
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 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-792/11 

Tomislavgrad, 22.02.2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE ZVONKI (Jure) DODIG iz 

Tomislavgrada ostalo građevno  zemljište označeno kao 

k.č.br.15/614 površine 250 m2 upisana u zk.ul.br.448 u 

K.O.Mesihovina, što po katastarskom operatu odgovara 

k.č.br.758/46 površine 250 m2  upisana u PL 103 u 

K.O.Mesihovina, u svrhu izgradnje garažnog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovanog. 

 3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 1.200,00 KM 

(Slovima:tisućudvijestotine KM), na žiro račun Općine 

Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa 

San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana 

primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

 

 

 

Broj:05/2-31-5-1454/12 

Tomislavgrad, 22.02.2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE " ŠKOLSKIM SESTRAMA 

FRANJEVKAMA KRISTA KRALJA, PROVINCIJE SV. 

OBITELJI U HERCEGOVINI"iz Mostara  ostalo građevno  

zemljište označeno kao k.č.br. 108/258 površine 5000 m˛ u 

K.O.Bukovica, što po katastarskom operatu odgovara 

k.č.br.1541/3 površine 5000 m˛  upisana u PL 190 u 

K.O.Bukovica, u svrhu izgradnje objekta za smještaj 

osoblja, sakralnog objekta kapele i objekta za prihvaćanje 

socijalno ugroženih osoba. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovane ustanove. 

 3. Imenovana ustanova je dužna na ime naknade za 

dodijeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 

30.000,00 KM (Slovima: tridesettisuća  KM), na žiro račun 

Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke 

Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od 

dana primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-1352/12 

Tomislavgrad, 22.02.2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 



Broj 1 – Stranica 7 SLUŽBENI GLASNIK TOMISLAVGRAD, 2013. 

OPĆINE TOMISLAVGRAD 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE LUCI (Drage) ŠARIĆ iz Omolja 

ostalo građevno  zemljište označeno kao k.č.br.269/309 

površine 884 m2 upisana u zk.ul.br.231 u K.O.Crvenice, što 

po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1/57  površine 884 

m2  upisana u PL 13 u K.O.Crvenice, u svrhu izgradnje 

stambenog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovanog. 

 3. Imenovana je dužna na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.243,00 KM 

(Slovima:četiritisućedvjestočetrdesettri KM), na žiro račun 

Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke 

Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od 

dana primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-1276/12 

Tomislavgrad, 22.02.2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22.veljače 

2013.godine, d o n o s i 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE ANTI  (Ivana) CIKOJA iz 

Stipanića ostalo građevno  zemljište označeno kao k.č.br. 

9/121 površine 378 m2 upisana u zk.ul.br.550 u 

K.O.Stipanići, što po katastarskom operatu odgovara 

k.č.br.35/18 površine 378 m2  upisana u PL 125 u 

K.O.Stipanići, u svrhu izgradnje stambenog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovanog. 

 3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 2.268,00 KM 

(Slovima: dvijetisućedvjestošesdesetosam  KM), na žiro 

račun Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod 

banke Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana 

od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-632/12 

Tomislavgrad, 22.02.2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE BOSILJKI (Mate) SUČIĆ iz 

PRISOJA ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br. 

1293/302 površine 700 m2 upisana u zk.ul.br. 1091 u 

K.O.Prisoje, što po novom katastarskom operatu odgovara 

k.č.br. 1293/302 površine 700 m2 upisana u PL 271 u 

K.O.Prisoje, u svrhu izgradnje stambenog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 
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ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovane. 

 3. Imenovana je dužan na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.200,00 KM 

(Slovima:četiritisućedvijesto KM), na žiro račun Općine 

Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa 

San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana 

primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-1629/12 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE JOZI (Ante) ŠOLJO iz Lipe, ostalo 

građevno zemljište označeno kao k.č.br.205/260 površine 

907 m2 upisana u zk.ul.br. 243 u K.O.Lipa, što po novom 

katastarskom operatu odgovara k.č.br. 2/13 površine 907 

m2 upisana u PL 15 u K.O.Lipa, u svrhu izgradnje 

stambenog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovane. 

 3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.265,00 KM 

(Slovima:tritisućedvjestošestdesetpet KM), na žiro račun 

Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke 

Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od 

dana primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-109/12 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE IVANU (Drage) RADOŠ iz 

Crvenica ostalo građevno  zemljište označeno kao 

k.č.br.269/308 površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.231 u 

K.O.Crvenice, što po katastarskom operatu odgovara 

k.č.br.1/56 površine 700 m2  upisana u PL 13 u 

K.O.Crvenice, u svrhu izgradnje stambenog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovanog. 

 3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.360,00 KM 

(Slovima:tritisućetristotinešezdeset KM), na žiro račun 

Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke 

Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od 

dana primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-1272/12 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 
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*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE MATI (Ivana) BRAOVAC iz 

Stipanića ostalo građevno zemljište označeno kao 

k.č.br.455/5 površine 180 m2 upisana u zk.ul.br. 910, el.95 

u K.O.Stipanići, što po novom katastarskom operatu 

odgovara k.č.br.410/1 površine 180 m2 upisana u PL 127 u 

K.O.Stipanići, u svrhu izgradnje stambenog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovane. 

 3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 1080,00 KM 

(Slovima:tisućuosamdeset KM), na žiro račun Općine 

Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa 

San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana 

primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-202/12 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE MARKU (Ivana) TOPČIĆ iz Lipe, 

ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.205/259 

površine 1000 m2 upisana u zk.ul.br. 39 u K.O.Lipa, što po 

novom katastarskom operatu odgovara k.č.br. 778/3 

površine 1000 m2 upisana u PL 15 u K.O.Lipa, u svrhu 

izgradnje garažnog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovane. 

 3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.600,00 KM 

(Slovima:tritisućešestot KM), na žiro račun Općine 

Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa 

San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana 

primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-1817/09 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE ANTI (Ivana) KRIŽIĆ iz Roškog 

Polja, ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br. 

1/1633 površine 500 m2 upisana u zk.ul.br. 139 u 

K.O.Roško Polje, što po novom katastarskom operatu 

odgovara k.č.br.1/8 površine 500 m2 upisana u PL 11 u 

K.O.Krnjin, u svrhu izgradnje stambenog objekta. 
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 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovane. 

 3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 1.800,00 KM 

(Slovima:tisućuosamstotina KM), na žiro račun Općine 

Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa 

San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana 

primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-1253/12 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE ANTI (Ivana) ĆURIĆ iz Korita, 

ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br. 580/515 

površine 555 m2 upisana u zk.ul.br. 1153 u K.O.Korita, što 

po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br.580/515 

površine 555 m2 upisana u PL 370 u K.O.Korita, u svrhu 

izgradnje stambenog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovane. 

 3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.196,00 KM 

(Slovima:tritisućestodevedesetšest KM), na žiro račun 

Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke 

Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od 

dana primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-1539/12 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE «ČAJUŠI» d.o.o. KUPRES iz 

Kupresa ostalo građevno  zemljište označeno kao 

k.č.br.1208/9 površine 5000 m2 upisana u zk.ul.br.510 u 

K.O.Malovan, što po  katastarskom operatu odgovara 

k.č.br.25/2 površine 5000 m2 upisana u PL 131 u 

K.O.Šujica, u svrhu izgradnje sportsko-ugostiteljsko-

turističkog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovane. 

 3. Imenovana je dužna na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 30.000,00 KM 

(Slovima:tridesettisuća KM), na žiro račun Općine 

Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa 

San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana 

primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 
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Broj:05/2-31-5-790/12 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE DRAGI (Stipe) RADOŠ iz 

Crvenica ostalo građevno  zemljište označeno kao 

k.č.br.269/307 površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.231 u 

K.O.Crvenice, što po katastarskom operatu odgovara 

k.č.br.1/55 površine 700 m2  upisana u PL 13 u 

K.O.Crvenice, u svrhu izgradnje stambenog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovanog. 

 3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.360,00 KM 

(Slovima:tritisućetristotinešezdeset KM), na žiro račun 

Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke 

Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od 

dana primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-1274/12 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE PAVI (Ivana) MATIĆ iz 

Liskovače ostalo građevno  zemljište označeno kao 

k.č.br.2311/226 površine 237 m2 upisana u zk.ul.br.444 u 

K.O.Korita, što po katastarskom operatu odgovara 

k.č.br.2311/226 površine 237 m2  upisana u PL 371 u 

K.O.Korita, u svrhu izgradnje stambenog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovanog. 

 3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 1.137,00 KM 

(Slovima:tisućustotridesetsedam KM), na žiro račun Općine 

Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa 

San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana 

primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-587/12 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 
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R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE BOŽI (Duje) VULETIĆ i MARI 

(Mate) VULETIĆ iz Kazaginca u dijelu od ½ ostalo 

građevno zemljište označeno kao k.č.br. 1041/240 površine 

660 m2 upisana u zk.ul.br. 444 u K.O.Korita, što po novom 

katastarskom operatu odgovara k.č.br.1041/240 površine 

660 m2 upisana u PL 370 u K.O.Korita, u svrhu izgradnje 

pomoćnog objekta (alatnica). 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovane. 

 3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.752,00 KM 

(Slovima:četiritisućesedamstotinapedesetdvije KM), na žiro 

račun Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod 

banke Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana 

od dana primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-743/12 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE MATI (Miljenka) IVANDA iz 

Zaljuti ostalo građevno  zemljište označeno kao 

k.č.br.180/1585 površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.178 u 

K.O.Vinica, što po katastarskom operatu odgovara 

k.č.br.1600/11 površine 700 m2  upisana u PL 55 u 

K.O.Rošnjače, u svrhu izgradnje stambenog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovanog. 

 3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 2.520,00 KM 

(Slovima:dvijetisućepetstotinadvadeset KM), na žiro račun 

Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke 

Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od 

dana primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-793/11 

Tomislavgrad, 22.veljače. 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE IVANU (Vladimira) ŽAJA iz 

Pasiči ostalo građevno  zemljište označeno kao 

k.č.br.1041/241 površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.444 u 

K.O.Korita, što po katastarskom operatu odgovara 

k.č.br.1041/241 površine 700 m2  upisana u PL 370 u 

K.O.Korita, u svrhu izgradnje stambenog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovanog. 

 3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.200,00 KM 

(Slovima:četiritisućedvijestotine KM), na žiro račun Općine 

Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa 

San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana 

primitka obavijesti o donošenju rješenja. 
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 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-1138/11 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE ANTI (Petra) RENIĆ iz Kazaginca 

ostalo građevno  zemljište označeno kao k.č.br.1041/242 

površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.444 u K.O.Korita, što 

po katastarskom operatu odgovara k.č.br.1041/242 površine 

700 m2  upisana u PL 370 u K.O.Korita, u svrhu izgradnje 

stambenog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovanog. 

 3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.200,00 KM 

(Slovima:četiritisućedvijestotine KM), na žiro račun Općine 

Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa 

San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana 

primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-1216/12 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE STIPI (Drage) RADOŠ iz 

Crvenica ostalo građevno  zemljište označeno kao 

k.č.br.269/310 površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.231 u 

K.O.Crvenice, što po katastarskom operatu odgovara 

k.č.br.1/58 površine 700 m2  upisana u PL 13 u 

K.O.Crvenice, u svrhu izgradnje stambenog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovanog. 

 3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.360,00 KM 

(Slovima:tritisućetristotinešezdeset KM), na žiro račun 

Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke 

Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od 

dana primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-1275/12 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 
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Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE VESELKU (Jakova) VUKOJA iz 

Širokog Brijega ostalo građevno  zemljište označeno kao 

k.č.br.2495/3 površine 3000 m2 upisana u zk.ul.br.865 u 

K.O.Kongora, što po katastarskom operatu odgovara 

k.č.br.2495/3 površine 3000 m2  upisana u PL 21 u 

K.O.Selište, u svrhu izgradnje gospodarskog i stambenog 

objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovanog. 

 3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 14.400,00 KM 

(Slovima:četrnaesttisućačetiristotine KM), na žiro račun 

Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke 

Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od 

dana primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-599/12 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE MARICI (Jure) IVANKOVIĆ iz 

Rašeljaka ostalo građevno  zemljište označeno kao 

k.č.br.2311/228 površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.444 u 

K.O.Korita, što po katastarskom operatu odgovara 

k.č.br.2311/228 površine 700 m2  upisana u PL 370 u 

K.O.Korita, u svrhu izgradnje stambenog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovane. 

 3. Imenovana je dužna na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.200,00 KM 

(Slovima:četiritisućedvijestotine KM), na žiro račun Općine 

Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke Intesa 

San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od dana 

primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-1176/12 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE MILKI (Zvonke) DODIG iz 

Tomislavgrada ostalo građevno  zemljište označeno kao 

k.č.br.15/613 površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.448 u 

K.O.Mesihovina, što po katastarskom operatu odgovara 

k.č.br.758/48 površine 700 m2  upisana u PL 103 u 

K.O.Mesihovina, u svrhu izgradnje stambenog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovane. 

 3. Imenovana je dužna na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.360,00 KM 

(Slovima:tritisućetristotinešezdeset KM), na žiro račun 
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Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke 

Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od 

dana primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-1400/12 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE "ECO-SELU GRABOVICA" 

d.o.o. Tomislavgrad, sa sjedištem u Tomislavgradu, ostalo 

građevno zemljište označeno kao k.č.br. 1002/879 površine 

2750 m2 upisana u zk.ul.br. 773 u K.O.Grabovica, što po 

novom katastarskom operatu odgovara k.č.br. 1002/879 

površine 2750 m2 upisana u PL 253 u K.O.Grabovica, u 

svrhu izgradnje motela sa ugostiteljskim i sportsko-

rekreativnim sadržajima. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovanog. 

 3. Imenovano je dužno na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 19.800,00 KM 

(Slovima:devetnaesttisućaosamsto KM), na žiro račun 

Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke 

Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od 

dana primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-1340/12 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14.Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91) i članka 3. Odluke o 

utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo 

građevno zemljište («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad» broj:5/04), Općinsko vijeće općine 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 22. veljače 

2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE LJUBI (Stipana) ŠIŠKO iz Vinice 

ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br. 180/1588 

površine 738 m2 upisana u zk.ul.br. 780 u K.O.Vinica, što 

po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br. 4270/4 

površine 738 m2 upisana u PL 151 u K.O.Vinica, u svrhu 

izgradnje stambenog objekta. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovane. 

 3. Imenovana je dužan na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 2.657,00 KM 

(Slovima:dvijetisućešestopedesetsedam KM), na žiro račun 

Općine Tomislavgrad broj:1549995000070790 kod banke 

Intesa San Paolo u Tomislavgradu, u roku od 15 dana od 

dana primitka obavijesti o donošenju rješenja. 

 4. Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-1311/12 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 
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 Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH», («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91, članka 1. Odluke o izmjenama 

i dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za 

dodijeljeno gradsko i ostalo zemljište broj:01-02-580/10 od 

29.03.2010.godine, Općinsko vijeće općine Tomislavgrad 

na sjednici održanoj dana 22. veljače 2013.godine, do n o s 

i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE FARMI TUŠNICA  

d.o.o.Tomislavgrad iz Tomislavgrada, ostalo građevno  

zemljište označeno kao k.č.br.205/261 površine 5000 m2 

upisana u zk.ul.br.39 u K.O.Lipa, kojoj po katastarskom 

operatu odgovara k.č.br.2/14 površine 5000 m2  upisana u 

PL 15 u K.O. Lipa u svrhu izgradnje objekta farme krava – 

sustav krava - tele. 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovane. 

 3. Imenovana je dužna na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 5.000,00 KM 

(Slovima:pettisuća KM), na žiro račun 

broj:1549995000070790 kod INTESA SANPAOLO 

BANKE – na ime naknade za dodijeljeno ostalo građevno 

zemljište, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o 

donošenju rješenja. 

 4. Pravna osoba, gubi pravo korištenja zemljišta radi 

građenja ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti 

rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja ne 

podnese zahtjev da joj se izda odobrenje za građenje, 

odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja 

odobrenja za građenje ne izvede pretežiti dio radova na 

građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-837/12 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine. 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99, 2/00 i 

6/05), članka 44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije 

BiH», («Službene novine Federacije BiH», broj 67/05), 

članka 14. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list 

SRBiH», broj 38/78 i 22/91, članka 1. Odluke o izmjenama 

i dopunama Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za 

dodijeljeno gradsko i ostalo zemljište broj:01-02-580/10 od 

29.03.2010.godine, Općinsko vijeće općine Tomislavgrad 

na sjednici održanoj dana22. veljače 2013.godine, d o n o s 

i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. DODJELJUJE SE ANTI (Rafe) KRSTANOVIĆ iz 

Sarajlija, ostalo građevno  zemljište označeno kao k.č.br. 

240/131 površine 5300 m2 upisana u zk.ul.br.240 u 

K.O.Sarajlije, što po novom katastarskom operatu odgovara 

k.č.br.519/10 površine 5300 m2  upisana u PL 59  u 

K.O.Sarajlije,  u  u svrhu izgradnje gospodarskog objekta, 

(štale za krave i popratne objekte,skladište, sjenik i garažu). 

 2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu – 

Odjeljenje Tomislavgrad i Odsjek za geodetske poslove i 

katastar nekretnina općine Tomislavgrad, po pravomoćnosti 

ovog rješenja i provođenju prijavnog lista izvršit će upis 

prava korištenja dodijeljenog ostalog građevnog zemljišta u 

korist gore imenovanog. 

 3.Imenovani je dužan na ime naknade za dodijeljeno 

ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 5.300,00 KM 

(Slovima:pettisućatristo KM), na žiro račun 

broj:1549995000070790 kod Intesa San Paolo u 

Tomislavgradu, na ime naknade za dodijeljeno ostalo 

građevno zemljište, u roku od 15 dana od dana primitka 

obavijesti o donošenju rješenja. 

 4.  Fizička odnosno pravna osoba, gubi pravo korištenja 

zemljišta radi građenja ako u roku od jedne godine od 

pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 

radi građenja ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje 

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od 

izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežiti dio 

radova na građevini. 

 

Broj:05/2-31-5-488/12 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013.godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad 

(˝Službeni glasnik općine Tomislavgrad˝, broj 2/99, 2/00 i 

6/05) i članka 14. stavak 4. Zakona o izvlaštenju (˝Službene 

novine Federacije Bosne i Hercegovine˝ broj 70/07 i 

36/10), Općinsko vijeće Općine Tomislavgrad na sjednici 

održanoj dana 22. veljače 2013. godine, donosi  

 

R J E Š E NJ E 

 

 I. Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja 

vjetroparka "VE – Ivovik" d.o.o. Livno, pristupnih puteva 

za istoimenu vjetroelektranu, platoa, vjetroturbina i 

trafostanica, te se u tu svrhu može pristupiti izvlaštenju 

zemljišta koje je označeno kao: 

 - dio k.č.1/2 zv. " Srednji Ukos ", liv. u površini 45565 

m2 upisana u z.k.uložak br:339 kao vlasništvo Vinka (Ilije ) 

Tabak i drugih, kojoj po novom kat.operatu odgovaraju 

dijelovi parcela 279,283,284,287,288,291,304,370,271 i 
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parcele 280,371 koje se vode kao posjed Ikonije (Gojka) 

Bošnjak i dr .upisane u PL 88 u K.O.Eminovo Selo, 

 - dio k.č.2/1 zv.  " Pašnjak ", pašnjak u površini 100495 

m2 upisana u z.k.uložak br.527 kao vlasništvo Općenarodne 

imovine Tomislavgrad, kojoj po novom kat.operatu 

odgovaraju dijelovi parcele 220 koja se vodi kao posjed 

Zorke ( Marka ) Aprcović i dr. upisane u PL 83, dijelovi 

parcela 305,321,363,367,372,373 koje se vode kao posjed 

Ikonije ( Gojka ) Bošnjak i dr. upisane u PL 88,dijelovi 

parcela 365,390,402,403 koje se vode kao posjed Šumarska 

Uprava Tomislavgrad upisane u PL 105,dio parcele 429 

koja se vodi kao posjed Pere ( Ante ) Jurič i dr. upisane u 

PL 146, dio parcele 563 koja se vodi kao posjed Kata ( 

Jakova) Ivković upisane u PL 130,dijelovi parcela 

567,568,569 i 570 koje se vode kao posjed Slavka ( Marka ) 

Jurič upisane u PL 176, dijelovi parcela 616,618,619,620 

koje se vode kao posjed Ilije ( Pere ) Perić upisane u PL 

301 i PL 294 u K.O. Eminovo Selo, 

 - dio k.č. 2/6 zv."za Visokom Kosom", livada u površini 

1742 m2 upisana u z.k.uložak br. 315 kao suvlasništvo 

Ivana ( Stojanov ) Jurič, Slavka ( Stojanov ) Jurič, Franje ( 

Leopoldov ) Pranjić, Kate ( Leopoldova ) Pranjić, Anđe ( 

Leopoldova ) Pranjić, Blaža ( Leopoldova ) Pranjić, Ilije ( 

Marka ) Jurič, Ante ( Marka ) Jurič, Marka ( Stipin ) Jurič, 

Marka ( Slavka ) Jurič, Jake ( ud.Stipe ) Jurič, Joze ( Slavka 

) Jurič, kojoj po novom kat.operatu odgovaraju  dijelovi 

parcele 564 koja se vodi kao posjed Kate ( Jakova ) Ivković 

upisane u PL 130, dijelovi parcela 572 i 577 koje se vode 

kao posjed Ante ( Marka ) Jurič i dr. upisane u PL 142 u 

K.O. Eminovo Selo, 

 - dio k.č. 2/8 zv."Jabukovac", livada u površini 9925 m2 

upisana u z.k.uložak br. 475 kao vlasništvo Vinko ( Ilijin ) 

Tabak i drugih, kojoj po novom kat.operatu odgovaraju 

dijelovi parcela 693,694  koje se vode kao posjed Rade ( 

Tadije ) Perić upisane u PL 318 , dio parcele 697 koja se 

vodi kao posjed Frane ( Bože ) Tabak i dr. upisana u PL 

383, dijelovi parcela 699,700,701,704 i 705 koje se vode 

kao posjed Mare ( Ivana ) Perić upisane u PL 273 i PL 309 

u K.O. Eminovo Selo, 

 

 - dio k.č. 2/9 zv. " Jabukovac", livada u površini 2118 

m2 upisana u z.k.uložak br.213 kao vlasništvo Joze ( Ilije ) 

Šperac, kojoj po novom kat.operatu odgovaraju dijelovi 

parcela 693,694,698 koje se vode kao posjed Rade ( Tadije 

) Perić upisane u PL 318 i PL 383, dio parcele 697 koja se 

vodi kao posjed Frane ( Bože ) Tabak i dr.upisana u PL  383 

u K.O. Eminovo Selo, 

 - dio k.č. 2/10 zv."Pod pred Ivovikom", livada u 

površini 2895 m2 upisana u z.k.uložak broj.50 kao 

vlasništvo Marka ( Frane ) Perić i dr., kojoj po novom 

kat.operatu odgovaraju dijelovi parcela označenih kao k.č. 

9 koja se vodi kao posjed Frane ( Ilije ) Perić upisana u PL 

298, dijelovi parcela označenih kao k.č.  535,536 i 539 koje 

se vode kao posjed Mirka ( Ivana )  Tabak,  upisane u PL 

389  u K.O. Eminovo Selo, 

 - dio k.č.2/13  zv. "Rasoje", livada u površini 9822 m2 

upisana u z.k.uložak broj.507 kao vlasništvo Srećka ( 

Šimuna ) Perić i dr. kojoj po novom kat.operatu odgovaraju 

dijelovi parcela 548,550 koje se vode kao posjed Šimuna ( 

Srećka ) Perić upisane u PL 320, dio parcele 552 koja se 

vodi kao posjed Ante ( Rade ) Perić upisane u PL 282, 

dijelovi parcela 558,559 koje se vode kao posjed Ilije ( 

Ivana ) Perić upisane u PL 300, dijelovi parcela 560,561 

koje se vode kao posjed Kate ( Jakova ) Ivković upisane u 

PL 130, dijelovi parcela 632,633,634 koje se vode kao 

posjed Tome ( Nike ) Ivković upisane u PL 133, dijelovi 

parcela 636,637,639 koje se vode kao posjed Mirka ( Marka 

) Ivković upisane u PL 131, dio parcele 643 koja se vodi 

kao posjed Mirka ( Rafe ) Ivković upisana u PL 132, dio 

parcele 649i 650 koja se vodi kao posjed Ile (Tome ) 

Ivković upisana u PL 128 . 

 - dio k.č. 2/14  zv."Kiselinova Draga", livada u površini 

8942 m2 upisana u z.k.uložak broj.32 kao vlasništvo Stipe ( 

Bože ) Perković i dr. kojoj po novom kat.operatu 

odgovaraju dio parcele označene kao k.č. 544 koja se vodi 

kao posjed Pere ( Ante ) Jurič i dr. upisana u PL 146, 

dijelovi parcela 545,547 koje se vode kao posjed Šimuna ( 

Srećka ) Perić upisane u PL 320, dijelovi parcela 

362,633,634 koje se vode kao posjed Tome ( Nike ) Ivković 

upisane u PL 133, dio parcele 640 koja se vodi kao posjed 

Mirka ( Marka ) Ivković upisane u PL 131, dijelovi parcela 

703,704,705 koje se vode kao posjed Jure ( Bože ) Perić i 

dr.  upisane u PL 309 u K.O. Eminovo Selo, 

 - dio k.č.2/16  zv." Mala Drež.-Koruša", livada u 

površini 8695 m2 upisana u z.k.uložak broj.242 kao 

vlasništvo Ante ( Bože ) Mihaljević i dr. kojoj po novom 

kat.operatu odgovaraju dio parcele označene kao k.č. 365  

koja se vodi kao posjed Šumarske Uprave upisana u PL 

105, dio parcele 643 koja se vodi kao posjed Mirka ( Rafe ) 

Ivković upisana u PL 132, dijelovi parcela 644,646 i 647 

koje se vode kao posjed Ile ( Tome ) Ivković,  upisane u PL 

128 u K.O. Eminovo Selo, 

 - dio k.č.6/1,  zv."Pašnjak", pašnjak u površini 21065 

m2 upisana u z.k.uložak broj.527 kao vlasništvo ONI kojoj 

po novom kat.operatu odgovaraju dio parcele označene kao 

k.č.  365 koja se vodi kao posjed Šumarske Uprave upisana 

u PL 105, dio parcele 438 koja se vodi kao posjed Ante ( 

Rade ) Perić upisana u PL 282, dio parcele 563 koja se vodi 

kao posjed Kate ( Jakova ) Ivković upisana u PL 130, 

dijelovi parcela 568,569 koje se vode kao posjed Slavka ( 

Marka ) Jurič upisane u PL  176, dijelovi parcela 597,600 

koje se vode kao posjed  Nike ( Ivana ) Perić i dr. upisane u 

PL  297, dijelovi parcela 608,615,616  koje se vode kao 

posjed  Ilije ( Pere ) Perić upisane u PL 301, dio parcele 166 

koja se vodi kao posjed Zorke ( Marka ) Aprcović  i dr. 

upisana u PL 83 u K.O. Eminovo Selo, 

 - dio k.č. 6/2, zv." Razvršje", livada u površini 23966 

m2 upisana u z.k.uložak broj.498 kao vlasništvo Stipe ( 

Ivana ) Dilber i dr. kojoj po novom kat.operatu odgovaraju 

dijelovi parcela, 238 koja se vodi kao posjed Jure ( Bože ) 

Perić i dr. upisana u PL 275, dio parcele 261 koja se vodi 

kao posjed Marka ( Rade ) Perić upisana u PL 311, dijelovi 

parcela 264,265,266,267,270,271,272,294,295,296,297 

koje se vode kao posjed Ikonije ( Gojka ) Bošnjak i dr. 

upisane u PL 88, dio parcele 31 koja se vodi kao posjed 

Zorke ( Marka ) Aprcović i dr. upisane  u PL 83, dio parcele 

390 koja se vodi kao posjed Šumarske Uprave upisana u PL 

105 u K.O. Eminovo Selo, 

 - dio k.č.6/11, zv."Velika Draga", livada u površini 768 

m2 upisana u z.k.uložak broj.507 kao vlasništvo Srećka ( 
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Šimuna ) Perić i dr. kojoj po novom kat.operetu odgovaraju 

dijelovi parcela 271,346 koje se vode kao posjed Ikonije ( 

Gojka ) Bošnjak i dr. upisane u PL 88, dio parcele 471 koja 

se vodi kao posjed Slavka ( Marka ) Perić upisana u PL 312 

u K.O. Eminovo Selo, 

 - dio k.č.6/14, zv."Slani Dolac" , oranica u površini 565 

m2 upisana u z.k.uložak broj.47 kao vlasništvo Stipe ( 

Jandrin ) Tomas i dr. kojoj po novom kat.operatu 

odgovaraju dijelovi parcela, 271 koja se vodi kao posjed 

Ikonije ( Gojka ) Bošnjak i dr. upisana u PL 88, dio parcele 

438 koja se vodi kao posjed Ante ( Rade ) Perić upisana u 

PL 282, dijelovi parcela 469 i 470 koje se vode kao posjed 

Šimuna ( Srećka ) Perić upisane u PL 320  u K.O. Eminovo 

Selo, 

 - dio k.č.6/20, zv."Za Visokom Kosom", livada u 

površini 7650 m2 upisana u z.k.uložak broj.507 kao 

vlasništvo Srećka ( Šimuna ) Perić i dr. kojoj po novom 

kat.operatu odgovaraju dijelovi parcela, 365 koja se vodi 

kao posjed Šumarske Uprave upisana u PL 105, dijelovi 

parcela 456,458 koje se vode kao posjed Ante ( Pere ) Jurič 

i dr. Upisane u PL 146 u K.O. Eminovo Selo, 

 - dio k.č.6/24, zv."Za Visokom Kosom", livada u 

površini 6010 m2 upisana u z.k.uložak broj.463 kao 

vlasništvo Ivana ( Jure ) Perić i dr. kojoj po novom 

kat.operatu odgovaraju dijelovi  parcela označenih kao k.č. 

587 koja se vodi kao posjed Mirka ( Ivana ) Tabak upisana 

u PL 389, dio parcele 588 koja se vodi kao posjed Ante ( 

Marka ) Jurič i dr. upisana u PL 142, dijelovi parcela 

590,591,592 koje se vode kao posjed Joze ( Rade ) Perić 

upisane u PL 306, dio parcele 597 koja se vodi kao posjed  

Nike ( Ivana ) Perić i dr. upisana u PL 297 u K.O. Eminovo 

Selo, 

 - dio k.č.6/27,  zv."Čajira", livada u površini 175 m2 

upisana u z.k.uložak broj.32 kao vlasništvo Stipe ( Bože ) 

Perković i dr. kojoj po novom kat.operatu odgovaraju 

dijelovi parcele 271 koja se vodi kao posjed Ikonije ( Gojka 

) Bošnjak i dr. upisana u PL 88 u K.O.Eminovo Selo, 

 - dio k.č. 6/28, zv." Zelena Ledina", livada u površini 

439 m2 upisana u z.k.uložak broj.475 kao vlasništvo Vinka 

( Ilije ) Tabak i dr. kojoj po novom kat.operatu odgovaraju 

dijelovi parcela označenih kao k.č. 431 koja se vodi kao 

posjed Pere ( Ante ) Jurič i dr. upisana u PL 146 .dio 

parcele 470 koja se vodi kao posjed Šimuna ( Srećka ) Perić 

upisana u PL 320, dio parcele 471 koja se vodi kao posjed 

Slavka ( Marka ) Perić upisana u PL 312 u K.O. Eminovo 

Selo, 

 - dio k.č. 6/30, zv."Čajira", livada u površini 6816 m2 

upisana u z.k.uložak broj.32 kao vlasništvo Stipe ( Bože ) 

Perković i dr. kojoj po novom kat.operatu odgovaraju 

dijelovi parcela 271,350,355 koje se vode kao posjed 

Ikonije ( Gojka ) Bošnjak i dr. upisane u PL 88, dio parcele 

365 koja se vodi kao posjed Šumarske Uprave upisane u PL 

105, dio parcele 431 koja se vodi kao posjed Pere ( Ante ) 

Jurič i dr. upisane u PL 146 u K.O. Eminovo Selo, 

 - dio k.č. 6/31, zv."Čajira", pašnjak u površini 2221 m2 

upisana u z.k.uložak broj.527 kao vlasništvo ONI kojoj po 

novom kat.operatu odgovaraju dijelovi parcela označenih 

kao k.č.  365 koja se vodi kao posjed Šumarske Uprave 

upisane u PL 105, dijelovi parcela 429,431 koje se vode 

kao posjed Pere ( Ante ) Jurič i dr. upisane u PL 146 u K.O. 

Eminovo Selo, 

 - dio k.č. 6/35, zv."Čajira", livada u površini 641 m2 

upisana u z.k.uložak broj.527 kao vlasništvo ONI kojoj po 

novom kat.operatu odgova dio parcele 365 koja se vodi kao 

posjed Šumarske Uprave upisane u PL 105 u K.O. Eminovo 

Selo, 

 - dio k.č. 2/45, zv."Jaskovac", livada u površini 2118 

m2 upisana u z.k.uložak broj.527 kao vlasništvo ONI kojoj 

po novom kat.operatu odgovara dio  parcele označene kao 

k.č.  471 koja se vodi kao vlasništvo Slavka ( Marka ) Perić 

upisane u PL 312 u K.O. Eminovo Selo. 

 II. Korisnik izvlaštenja za izgradnju objekata iz točke 1. 

ovog Rješenja je tvrtka ˝ VE-Ivovik˝ d.o.o. Livno.,  sa 

sjedištem u Livnu, kraljice Katarine br: 61. 

 III. Određuje se nadležna Služba za geodetske poslove, 

imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina Općine 

Tomislavgrad da provede postupak izvlaštenja nekretnina 

za izgradnju objekata iz točke 1. ovog rješenja. 

 

Broj:01-02-333/13 

Tomislavgrad,22.02.2013.god. 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju čl. 15. stavak 1. Zakona o ustanovama 

("Narodne novine HBŽ", 10/98), članka 11. Odluke o 

utemeljenju Javne ustanove Centar za odgoj i obrazovanje 

djece i mladeži s poteškoćama u razvoju "Nova Nada" 

Tomislavgrad ("Narodne novine HBŽ", 10/09) i članka 61. 

Statuta Općine Tomislavgrad ("Službeni glasnik Općine 

Tomislavgrad", 2/99,2/00 i 6/05), na prijedlog općinskog 

načelnika, općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici 

održanoj dana 22. veljače 2013. godine, donosi:  

 

RJEŠENJE 

o razrješenju privremenog ravnatelja 

Centra za odgoj i obrazovanje 

djece i mladeži s poteškoćama u razvoju 

"Nova Nada" Tomislavgrad 

 

Članak 1. 

 

 Bože Kovačević, prof. iz Tomislavgrada, razrješuje se 

dužnosti privremenog ravnatelja Centra za odgoj i 

obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju 

"Nova Nada" Tomislavgrad. 

 

Članak 2. 

 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti 

će se u "Sl. Glasniku Općine Tomislavgrad". 

 

Broj:01-02-295/13 

Tomislavgrad, 22. veljače 2013. god.  
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         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

*** 

 

 Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o ustanovama 

("Narodne novine HBŽ", 10/98), članka 11. Odluke o 

utemeljenju Javne ustanove Centar za odgoj i obrazovanje 

djece i mladeži s poteškoćama u razvoju "Nova Nada" 

Tomislavgrad ("Narodne novine HBŽ", 10/09) i članka 61. 

Statuta Općine Tomislavgrad ("Službeni glasnik Općine 

Tomislavgrad", 2/99,2/00 i 6/05), na prijedlog općinskog 

načelnika, općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici 

održanoj dana 22. veljače 2013. godine, donosi:  

 

RJEŠENJE 

o imenovanju privremenog ravnatelja 

Centra za odgoj i obrazovanje 

djece i mladeži s poteškoćama u razvoju 

"Nova nada" Tomislavgrad 

 

Članak 1. 

 

 Ivan Bagarić, dr. med. iz Tomislavgrada, imenuje se 

privremenim ravnateljem Centra za odgoj i obrazovanje 

djece i mladeži s poteškoćama u razvoju "Nova Nada" 

Tomislavgrad.  

Članak 2. 

 

 Privremeni ravnatelj ima sve ovlasti ravnatelja koje su 

propisane Zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom 

ustanove.  

Članak 3. 

 

 Privremeni ravnatelj imenuje se do konačnog 

imenovanja ravnatelja po javnom natječaju. 

 

Članak 4. 

 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti 

će se u "Službenom glasniku Općine Tomislavgrad". 

 

Broj: 01-02-299/13 

Tomislavgrad,  22. veljače 2013. god.  

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 12.stavak 3. Zakona o ministarskim i 

vladinim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 

(«Službene novine Federacije BiH», broj: 34/03), članka 

84.stavak 6.Zakona o osnovnom školstvu («Narodne novine 

HBŽ», broj:7/04 i 12/08), članka 6. stavak 3. Odluke o 

utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja 

školskih odbora osnovnih škola kojima je utemeljitelj 

općina Tomislavgrad («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj: 8/07), članka 61. Statuta općine 

Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», 

broj 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad na 

sjednici održanoj 22.veljače 2013.godine. 

 

R J E Š E  N J E  

o konačnom imenovanju članova školskog odbora 

 OŠ «Ivan Mažuranić» Tomislavgrad  

 

Članak 1. 

 

 U Školski odbor Osnovne škole «Ivan Mažuranić» 

imenuju se: 

 

1. Nediljka Krištić, iz reda utemeljitelja, 

2. Danijela Papić, iz reda utemeljitelja, 

3. Jurica Lončar, iz reda učitelja i stručnih suradnika, 

4. Ljubica Tomić, iz reda učitelja i stručnih suradnika, 

5. Manda Zrno, iz reda roditelja učenika. 

 

Članak 2. 

 

 Mandat članova školskog odbora iz članka 1.ovog 

Rješenja traje (4) četiri godine od dana imenovanja. 

 

Članak 3. 

 

 Članovima školskog odbora iz stavka 1.ovog Rješenja 

pripada pravo na naknada 

putnih troškova koje će osigurati utemeljitelj, a ista je 

utvrđena Odlukom Općinskog vijeća o utvrđivanju uvjeta i 

kriterija za konačna imenovanja članova školskih odbora 

Osnovnih škola  kojima je utemeljitelj općina Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik, općine Tomislavgrad» broj 8/07). 

 

Članak 4. 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad» 

i «Službenim novina F BiH». 

 

Broj:01-02-298/13.    

Tomislavgrad, 22.03.2013.    

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o ministarskim 

vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i 

Hercegovine («Službene novine F BiH», broj 34/03), 

članka 34. stavak 3.Zakona o ustanovama («Narodne 

novine HBŽ» broj 10/98), članka 5. stavak 3. Odluke o 

utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na 

pozicije u regulirana tijela općine Tomislavgrad («Službeni 

glasnik općine Tomislavgrad», broj:6/05) i članka 61. 

Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine 



TOMISLAVGRAD, 2013. SLUŽBENI GLASNIK Broj 1 – Stranica 20 

OPĆINE TOMISLAVGRAD 

 

Tomislavgrad», broj:2/99, 2/00 i 6/05»), Općinsko vijeća na 

sjednici održanoj  22.veljače 2013.godine, d o n o s i  

 R J E Š E N J E  

o konačnom imenovanju članova Upravnog vijeća javne  

ustanove Starački dom Tomislavgrad  

 

Čl.1. 

 

 U Upravno vijeće javne u stanove  Starački dom 

Tomislavgrad, imenuje se: 

 

 1. Marija Grgić, ispred utemeljitelja, 

  

Čl.2. 

 

 Mandat člana Upravnog vijeća traje do isteka mandata 

članova Upravnog vijeća imenovanih rješenjem Općinskog 

vijeća, broj:01-02-1069/10 od 30 lipnja 2010.godine 

  

Čl.3. 

 

 Članu Upravnog vijeća iz stavka 1. ovog Rješenja 

pripada naknada koja je utvrđena Odlukom Općinskog 

vijeća o visini naknade za rad u tijelima upravljanja 

poduzećima i ustanovama kojima je utemeljitelj općina 

Tomislavgrad («Službeni glasnik, općine Tomislavgrad»), 

broj 7/06) 

 Naknada za rad u Upravnom vijeću isplaćivat će se iz 

sredstava javne ustanove.  

 

Čl.4. 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u i «Službenom glasniku općine 

Tomislavgrad»  u «Službenim novinama F BiH»). 

 

Broj:01-02-297/13.  

Tomislavgrad, 22.02.2013.  

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 Na temelju članka 13.Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene 

novine F BiH» broj: 49/06), članka 61.Statuta općine 

Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», 

broj 2/99,2/00, 6/05) i članka 103.stavak 1.Poslovnika 

Općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad 

na sjednici održanoj 22.veljače 2013. godine d o n o s i 

 

R J E Š E N J E  

o usvajanju Izvješća o radu JU Starački dom 

Tomislavgrad za 2011.godinu 

 

Članak 1. 

 

 Usvaja se Izvješće o radu JU Starački dom 

Tomislavgrad za 2011.godinu. 

 

Članak 2. 

 

 Izvješće o radu JU Starački dom Tomislavgrad za 

2011.godinu sastavni je dio ovoga rješenja. 

 

Članak 3. 

 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit 

će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad». 

 

Broj:01-02-296/13 

Tomislavgrad, 22.02.2013 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

***
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Na temelju članka 5., a svezi sa člankom 24. Zakona o Proračunima u F BiH (Sl. Nov. FBiH, broj: 19/06 

i 76/08), članka 18. stavak 1. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH (Sl. Nov. FBiH, broj: 49/06), 

članka 61. stavak 3 alineja 3 Statuta općine Tomislavgrad (Službeni Glasnik općine Tomislavgrad br. 2/99, 

2/00 i 6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 15.03. 2013. donosi 

     P R I J E D L O G 

          

PRORAČUN OPĆINE  TOMISLAVGRAD ZA 2013 GODINU 

          

       I - OPĆI DIO 

   

       Članak 1. 

   
                 Proračun općine Tomislavgrad za 2013.godinu sadrži: 

 

   Kod   Rebalans 2012 Plan 2013 Indeks 

1 2 3 4 4/3 

A PRIHODI 8.148.080 14.639.900 179,67 

B RASHODI 8.148.080 14.639.900 179,67 

                     Članak 2.  

                  Prihodi i rashodi po skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2013. g. 

 

kako slijedi: 

   

  PRIHODI I PRIMICI - OPĆI DIO 

   

     Ek.kod A - PRIHODI Rebalans 2012 Plan 2013 Indeks 

1 2 3 4 4/3 

71 I - POREZNI PRIHODI          3.927.255 3.943.100 100,40 

711000 Porez na dobit poj.i pod. 12.255 36.600 298,65 

711111 Porez na dobit fizičkih osoba 1.000 1.000 100,00 

711112 Porez na dobit od polj.dj. 155 500 322,58 

711113 Porez na dobit od aut.prava 100 100 100,00 

711115 Porez na prihod od imovine 1.000 5.000 500,00 

711211 Porez na dobit poduzeća 10.000 30.000 300,00 

713000 Porez na plaću i radnu snagu 59.000 8.000 13,56 

713111 Porez na plaću i dr.os.prim. 3.000 3.000 100,00 

713113 Porez na dodatna primanja 56.000 5.000 8,93 

714000 Porez na imovinu 170.000 170.000 100,00 

714110 Porez na imovinu 80.000 80.000 100,00 

714130 Porez na promet nekretnina 90.000 90.000 100,00 

715000 Porez na promet proizvoda i usluga 10.000 30.000 300,00 

716000 Prihodi od poreza na dohodak 470.000 492.500 104,79 

717000 Prihodi od neizravnih poreza 3.090.000 3.090.000 100,00 

717131 Naknada za puteve iz cij.nafte i naf.der. 290.000 290.000 100,00 

717141 PDV 2.800.000 2.800.000 100,00 

719000 Ostali porezi 116.000 116.000 100,00 

719114 Porez na plaću za zaštitu od nesreća 5.000 5.000 100,00 

719115 Poseban porez za zaštitu od nesreća 1.000 1.000 100,00 

719116 Porez na potrošnju u ugost.od prav.os. 60.000 60.000 100,00 

719117 Porez na potrošnju u ugost.od fiz.os. 50.000 50.000 100,00 
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72 II - NEPOREZNI PRIHODI 2.326.000 4.421.000 190,07 

721110 Prihodi o financijske i nemat.imovine  2.000 5.000 250,00 

721112 Prihodi od koncesija 2.000 5.000 250,00 

721120 Prihodi od iznajmljivanja 140.000 150.000 107,14 

721121 Prihodi od iznajmljivanja 140.000 150.000 107,14 

721210 Ostali prih. od fina.i nemat.imov. 1.000 2.000 200,00 

721211 Prihodi od kamata na depozite u banci 1.000 2.000 200,00 

722130 Općinske takse 120.000 120.000 100,00 

722320 Općinske komunal.takse(za istak.tvrtku i ostale) 130.000 120.000 92,31 

722430 Općinske naknade za zemljište i izgradnju 60.000 60.000 100,00 

722433 Naknada za uređ.građ-zemljišta-renta 60.000 60.000 100,00 

722440 Ostale općinske naknade 1.250.000 3.290.000 263,20 

722441 Općinska komunalna naknada 80.000 100.000 125,00 

722443 Prihod od hidroakumulacije 1.000.000 3.000.000 300,00 

722449 Ostale općinske naknade 50.000 50.000 100,00 

722449 Ostale opć.nak.-sport 120.000 140.000 116,67 

722450 Naknade za korištenje šuma 50.000 60.000 120,00 

722454 Naknada za korištenje državnih šuma 50.000 60.000 120,00 

722460 Naknade za zauzimanje javnih površina 10.000 10.000 100,00 

722510 Naknade za koriš.pod.premjera i katastra 

nekretnina 70.000 80.000 114,29 

722530 Cestovna naknada 135.000 135.000 100,00 

722531 Naknada za upor.put.za voz.prav.osoba 75.000 75.000 100,00 

722532 Naknada za upor.put.za voz.građana 60.000 60.000 100,00 

722580 Posebna naknada za zašt.od prirodnih nepogoda 65.000 65.000 100,00 

722610 Prihodi od pružanja usluga 210.000 240.000 114,29 

722613 Prihodi od pruž.usl.građ.-terminal 210.000 240.000 114,29 

722630 Vlastiti prihodi 20.000 20.000 100,00 

722631 Vlastiti prihodi budž.korisnika 20.000 20.000 100,00 

723130 Novčane kazne po opć.propisima 1.000 2.000 200,00 

723131 Novčane kazne po opć. propisima 1.000 2.000 200,00 

722700 Ostale uplate 62.000 62.000 100,00 

722731 Uplate anuiteta za dane kredite pojed. 2.000 2.000 100,00 

722761 Uplate refundacija bolovanja iz ran.god. 10.000 10.000 100,00 

  Ostale refundacije 50.000 50.000 100,00 

73 III - TEKUĆE POTPORE 1.205.000 1.925.800 159,82 

731110 Tekuće potpore iz inozemstva 200.000 425.800 212,90 

731111 Tekuće potpore iz inozemstva - RH 200.000 250.000 125,00 

731111 Potpora iz Skotske- za cen.u Kovačima    166.060   

731111 Potpora iz Padove- centar u Kovačima   9.740   

732110 Od ostalih razina vlasti 550.000 600.000 109,09 

732112 Potpore od Federacije 300.000 300.000 100,00 

732114 Potpore od Županije 250.000 300.000 120,00 

732120 Od pravnih osoba 455.000 900.000 197,80 

732122 Fondacija za održivi razvoj "Odraz" 155.000 300.000 193,55 

732122 Fond za zaštitu okoliša 300.000 600.000 200,00 

81 V - KAPITALNI PRIMICI 350.000 4.350.000 1242,86 

811111 Prihodi od prodaje zemljišta 350.000 350.000 100,00 

814100 
Kredit evropske investicijske banke 

  4.000.000 #DIJ/0! 

  
VI - PRENIJETA SREDSTVA 

339.825   0,00 

  UKUPNO I+II+III+IV+V+VI 8.148.080 14.639.900 179,67 
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     RASHODI I IZDACI - OPĆI DIO 

   

     
Ek.kod B - RASHODI Rebalans 2012 Plan 2013 Index 

  I - DEFICIT IZ RANIJIH GODINA 170.000 509.200 299,53 

  II - TEKUĆI IZDACI 6.595.600 6.288.400 95,34 

611100 Bruto plaće i naknade 2.153.000 1.927.700 89,54 

611200 Naknade troškova uposlenih i skupš.zastupnika 466.400 499.400 107,08 

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 192.400 199.000 103,43 

613000 Izdaci za materijal i usluge 1.457.900 1.077.400 73,90 

613100 Putni troškovi 35.000 43.500 124,29 

613200 Elekt. energija, jav. rasvj. i grijanje 191.000 196.000 102,62 

613300 Pošt. telekom. i komunal. usluge 729.500 343.000 47,02 

613400 Nabavka materijala i servis. usluge 40.000 40.000 100,00 

613500 Usluge prijevoza i gorivo 40.000 40.000 100,00 

613700 Tekuće održavanje i ostale usluge 20.000 20.000 100,00 

613800 Osiguranje i bankarske usluge 20.000 20.000 100,00 

613900 Ostale usluge 265.900 274.900 103,38 

613600 Troškovi zakupa carinskog terminala 115.000 100.000 86,96 

614 Tekući prijenosi -grantovi 2.325.900 2.584.900 111,14 

999999 Tekuća rezerva  60.000 90.000 150,00 

614312 Prijenosi školama i prijevoz đaka 876.000 868.500 99,14 

614314 Grantovi športskim klubovima 243.500 243.500 100,00 

614313 Socijalna skrb 402.200 510.500 126,93 

614317 Ostali prijenosi 263.200 156.000 59,27 

614315 Grantovi udrugama i pol.strankama 147.900 161.400 109,13 

614400 Subvencije jav. pod.   295.000   

614000 Poticaji u gospodarstvu 100.000 100.000 100,00 

614000 Transferi za san. elem. nepogoda 173.100 105.000 60,66 

614000 Transfer za izbore 30.000 5.000 16,67 

613962 Obveze po sudskim presudama 30.000 50.000 166,67 

  III - KAPITALNI IZDACI 1.382.480 7.842.300 567,26 

615 i  821 Rekonstrukcija i investic.ulaganja 1.367.480 7.802.300 570,56 

821321 Plaćanje lizinga 15.000 40.000 266,67 

  UKUPNO IZDACI  I+II+III 8.148.080 14.639.900 179,67 

       II - POSEBAN DIO 

                   Članak 3. 

                  Rashodi od 14.639.900 KM, raspoređuju se po korisnicima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi: 

                 

   

     

     I     UKUPNI IZDACI   8.148.080 14.639.900 179,67 

II     DEFICIT IZ RANIJIH GODINA 170.000 509.200 299,53 

III     TEKUĆI IZDACI 6.595.600 6.288.400 95,34 

IV   KAPITALNI IZDACI 1.382.480 7.842.300 567,26 
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10   Rebalans 2012 Plan 2013 Indeks 

101 OPĆINSKO VIJEĆE 186.000 195.300 105,00 

611100 Bruto plaće i naknade 74.900 76.000 101,47 

611200 Naknade troškova zapo i skupš.zastup. 14.100 13.000 92,20 

611210 Naknade za prijevoz 2.100 1.000 47,62 

611220 Ostale naknade 12.000 12.000 100,00 

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 8.600 7.900 91,86 

613000 Izdaci za materijal i usluge 88.400 98.400 111,31 

613100 Putni troškovi 3.500 3.500 100,00 

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 84.900 94.900 111,78 

  Naknade za rad u OV 58.000 58.000 100,00 

  Por. i dopr.po osnovu nak.za rad u OV 16.900 16.900 100,00 

  Ostale usluge i troškovi reprezentacije 10.000 10.000 100,00 

  Eshumacija žrtava rata i poraća   10.000   

  Broj uposlenih 2 2 100,00 

102 STRUČNA SLUŽBA 70.100 63.000 89,87 

611100 Bruto plaće i naknade 51.300 46.000 89,67 

611200 Naknade troškova zaposlenih  13.000 11.500 88,46 

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 5.300 5.000 94,34 

613000 Izdaci za materijal i usluge 500 500 100,00 

  Broj uposlenih 3 3 100,00 

103 OPĆINSKI NAČELNIK 759.400 482.400 63,52 

611100 Bruto plaće i naknade  171.200 220.200 128,62 

611100 Bruto plaće i naknade pripravnika 379.300 50.000 13,18 

611200 Naknade troškova zaposlenih 57.000 63.500 111,40 

611210 Naknade za prijevoz 12.000 12.000 100,00 

611220 Ostale naknade  45.000 51.500 114,44 

611221 Naknade za topli obrok 20.000 25.000 125,00 

611225 Otpremnine u sluč.otkaza ili mirovine 20.000 20.000 100,00 

  Ostale naknade 5.000 6.500 130,00 

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 28.900 26.700 92,39 

613000 Izdaci za materijal i usluge 123.000 122.000 99,19 

613100 Putni troškovi 12.000 12.000 100,00 

613900 Ostale usluge  111.000 110.000 99,10 

  Troškovi reprezentacije 30.000 30.000 100,00 

  Troškovi obiljež.znač.događaja 11.000 20.000 181,82 

  Naknade za komisije i ostale naknade 70.000 60.000 85,71 

  Broj uposlenih 8+23 pripr. 8+2 prip.   

  UKUPNO(101+102+103) 1.015.500 740.700 72,94 

11 SLUŽBA ZA FINANCIJE I PRORAČUN 235.700 336.600 142,81 

611100 Bruto plaće i naknade 163.700 254.200 155,28 

611200 Naknade troškova zaposlenih  55.000 59.900 108,91 

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 15.500 21.000 135,48 

613000 Izdaci za materijal i usluge 1.500 1.500 100,00 

  Broj uposlenih 9 13 144,44 

12 SLUŽ. ZA GOSP.INSP.I ZAJED.POSL. 1.617.500 1.188.600 73,48 

611100 Bruto plaće i naknade 399.000 358.600 89,87 

611200 Naknade troškova zaposl  105.000 105.000 100,00 

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 40.000 38.000 95,00 

613000 Izdaci za materijal i usluge 1.073.500 687.000 64,00 

613100 Putni troškovi 7.000 7.000 100,00 

613200 Elekt. energija i grijanje 160.000 160.000 100,00 

613211 Izdaci za javnu rasvjetu 80.000 80.000 100,00 
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613211 Izdaci za električnu energiju  50.000 50.000 100,00 

613213 Izdaci za lož ulje 30.000 30.000 100,00 

613300 Pošt. telekom. i komunal. usluge 716.500 330.000 46,06 

613310 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 42.000 42.000 100,00 

613320 Izdaci za komunalne usluge 674.500 288.000 42,70 

613321 Izaci za komun. usluge-voda i smeće 8.000 8.000 100,00 

613324 Izdaci za održava.gradske čistoće 100.000   0,00 

613329 Zimska služba 556.500 200.000 35,94 

613329 Sanacija divljih deponija i održ.privrem. 10.000 80.000 800,00 

613400 Nabavka materijala  40.000 40.000 100,00 

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 40.000 40.000 100,00 

613700 Izdaci za tekuće održavanje 20.000 20.000 100,00 

613800 Osiguranje i bankarske usluge 20.000 20.000 100,00 

613900 Ugovorene usluge 70.000 70.000 100,00 

  Broj uposlenih 20 19 95,00 

13 SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO, PROS. UREĐ. 154.200 169.000 109,60 

611100 Bruto plaće i naknade 109.000 124.000 113,76 

611200 Naknade troškova zaposlenih  32.500 32.500 100,00 

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 11.700 11.500 98,29 

613000 Izdaci za materijal i usluge 1.000 1.000 100,00 

  Broj uposlenih 6 6 100,00 

14 

SLUŽBA ZA GEODETSKE, IMOV.-PRAV. 

POS. 218.900 218.400 99,77 

611100 Bruto plaće i naknade 156.000 157.500 100,96 

611200 Naknade troškova zaposlenih  41.400 41.400 100,00 

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 18.500 16.500 89,19 

613000 Izdaci za materijal i usluge 3.000 3.000 100,00 

  Broj uposlenih 9 9 100,00 

15 SLUŽBA ZA PLAN.RAZVOJ I INVEST. 70.300 63.000 89,62 

611100 Bruto plaće i naknade 53.000 47.000 88,68 

611200 Naknade troškova zaposlenih  10.500 10.000 95,24 

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 5.800 5.000 86,21 

613000 Izdaci za materijal i usluge 1.000 1.000 100,00 

  Broj uposlenih 2 2 100,00 

17 SLUŽBA ZA PITANJA BRANITELJA 72.300 72.500 100,28 

611100 Bruto plaće i naknade 50.300 50.500 100,40 

611200 Naknade troškova zaposlenih  15.700 15.700 100,00 

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 5.300 5.300 100,00 

613000 Izdaci za materijal i usluge 1.000 1.000 100,00 

  Broj uposlenih 3 3 100,00 

18 SLUŽBA ZA DRUŠ. DJEL. I OPĆU UPRAVU 424.000 419.400 98,92 

611100 Bruto plaće i naknade 299.600 297.000 99,13 

611200 Naknade troškova zaposlenih  89.200 89.200 100,00 

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 33.200 31.200 93,98 

613000 Izdaci za materijal i usluge 2.000 2.000 100,00 

  Broj uposlenih 18 18 100,00 

19 SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU 255.100 298.600 117,05 

611100 Bruto plaće i naknade 65.300 66.700 102,14 

611100 Bruto plaće i naknade Vatrogasnog 143.000 142.000 99,30 

611200 Naknade troškova zaposlenih 28.300 53.000 187,28 

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 15.500 26.900 173,55 

613000 Izdaci za materijal i usluge 3.000 10.000 333,33 

  Broj uposlenih 10 3 + 10 #VRIJ! 
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20 PRAVOBRANITELJSTVO 47.200 47.700 101,06 

611100 Bruto plaće i naknade 37.400 38.000 101,60 

611200 Naknade troškova zaposlenih 4.700 4.700 100,00 

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 4.100 4.000 97,56 

613000 Izdaci za materijal i usluge 1.000 1.000 100,00 

  Broj uposlenih 1 1 100,00 

21 FINANC. DRUŠT. DJELATNOSTI       

614312 ŠKOLSTVO 876.000 868.500 99,14 

614312 OŠ Tomislavgrad 120.000 120.000 100,00 

614312 OŠ Bukovica 70.000 70.000 100,00 

614312 OŠ Prisoje 50.000 50.000 100,00 

614234 Studentske stipendije 70.000 70.000 100,00 

614243 Učešće općine u prijevozu učenika 330.000 330.000 100,00 

614312 Glazbena škola 15.000 15.000 100,00 

614312 Dječiji vrtić 168.000 160.000 95,24 

614312 Centar za posebne  potrebe u Kovačima 52.500 52.500 100,00 

614312 Kviz znanja OŠ 500 1.000 200,00 

614313 SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB 402.200 510.500 126,93 

614313 Crveni križ 18.200 19.000 104,40 

614313 Centar za socijalnu skrb 146.000 146.500 100,34 

614313 Troškovi smještaja u ustanove 80.000 170.000 212,50 

614229 Jednokratne novčane pomoći 25.000 30.000 120,00 

614313 Starački dom 48.000 45.000 93,75 

614313 Starački dom-Obveze po sudsk.presud. 10.000 25.000 250,00 

614313 Naknada za mrtvozorstvo 5.000 5.000 100,00 

614313 Sufinanciranje Službe Hitne pomoći 50.000 50.000 100,00 

614313 Subv. cijena za snabdjev.pitkom vodom 20.000 20.000 100,00 

614314 FINANC.ŠPORTA I ŠP. KULTURE        

614314  I - Grantovi športskim klubovima 100.900 82.872 82,13 

614314 HNK Tomislav 41.000 37.300 90,98 

614314 HKK Tomislav 12.300 7.000 56,91 

614314 TKD Koryo 4.800 4.300 89,58 

614314 RK Tomislav 4.300 4.000 93,02 

614314 NK Šujica 7.000 6.700 95,71 

614314 NK Bužan 4.400 4.000 90,91 

614314 HŠK Tomislav 2.400 2.400 100,00 

614314 SKI Klub Striž 2.100 2.000 95,24 

614314 RK Delminium 4.000 4.000 100,00 

614314 TKD Šujica 2.400 2.200 91,67 

614314 ŽRK Delminium 3.000 3.000 100,00 

614314 STK Boško Papić 500 500 100,00 

614314 ŠD Buško Blato 1.000 1.000 100,00 

614314 KK"Buško Blato"   500   

614314 UŠŠ "Tomislavgrad"   1.000   

614314 Tekuća rezerva za sport 11.700 2.972 25,40 

614314 II - Korištenje športskih objekata 65.500 69.750 106,49 

614314 III -Troškovi školskih natjecanja   10.000 #DIJ/0! 

614314 IV - Troškovi prijevoza klubova 46.500 49.678 106,83 

614314 V -Ostali troškovi za financ. športa 30.600 31.200 101,96 

614314 UKUPNO  I+II+III+IV+V+VI 243.500 243.500 100,00 

614315 GRANTOVI UDRUGAMA       

614315 I - Udruge domovinskog rata 45.000 45.000 100,00 

614315 II - Hrvat.udruga pol.zatvorenika 4.000 4.000 100,00 

614315 III -Transferi nevladinim udrugama 52.900 62.400 117,96 
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614315 Transfer " Kap ljubavi " 15.800 15.800 100,00 

614315 Transfer za "Merhamet" 5.800 5.800 100,00 

614315 Transfer za "Udrugu Nada" 15.800 15.800 100,00 

614315 Transferi ostalim nevladinim udrugama 10.500 20.000 190,48 

614315 Hajdučka družina M.Tomića 5.000 5.000 100,00 

614315 IV - Rad sa mladima 6.000 10.000 166,67 

614315 Troškovi rada sa mladima 3.000 5.000 166,67 

614315 Financiranje projekata mladih 3.000 5.000 166,67 

  UKUPNO  I+II+III+IV 107.900 121.400 112,51 

614316 GRANTOVI POLIT. STRANKAMA 40.000 40.000 100,00 

  UKUPNO: 40.000 40.000 100,00 

614317 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI 263.200 156.000 59,27 

614317 Radio Tomislavgrad 110.000   0,00 

614317 Radio Herceg-Bosne 25.000   0,00 

614317 Kulturno-informativni centar 77.500 93.000 120,00 

614317 Fina. kult. aktivno.-doček Nove godine   10.000   

614317 Franjevački muzej Tomislavgrad 15.000 15.000 100,00 

614317 Kulturno-umjetnička društva 20.000 20.000 100,00 

614317 Grant-GŠD 15.700 18.000 114,65 

          

614400 SUBVENCIJE JAV. PODUZEĆIMA   295.000   

614423 Grant - Komunalno poduzeće   100.000   

614429 Radio Tomislavgrad   110.000   

614429 Radio Herceg-Bosne   30.000   

614429 JP "Pakline"   55.000   

614239 POTICAJI U GOSPODARSTVU 100.000 100.000 100,00 

  UKUPNO: 100.000 100.000 100,00 

614124 TRANSFER ZA IZBORE 30.000 5.000 16,67 

  UKUPNO: 30.000 5.000 16,67 

614241 TRANS.PO PROGR.ZAŠTITE I SPA. 173.100 105.000 60,66 

614241 Preventivne mjere zaštite i spašava. 5.000 35.000 700,00 

614241 Obuka postrojbi civilne zaštite 1.000   0,00 

614241 Opremanje  i obuka povjerenika CZ 1.500   0,00 

614241 Pomoć pravnim osobama 1.000   0,00 

614241 Prilagođavanje objek. za smješ.nastrada. 1.000   0,00 

614241 Opremanje Operativnog centra 1.000 3.000 300,00 

614241 Naknade za event.štete od el.nepogoda 15.000 40.000 266,67 

614241 Ostale potrebe 120.600 27.000 22,39 

614241 Opremanje vatrogasne jedinice 27.000   0,00 

25 CARINSKI TERMINAL 159.000 149.000 93,71 

613611 Troškovi zakupa-Agroman 115.000 100.000 86,96 

613211 Troškovi električne energije 16.000 16.000 100,00 

613321 Troškovi komunalnih usluga 13.000 13.000 100,00 

613213 Lož ulje 15.000 20.000 133,33 

26 PRORAČUNSKA REZERVA 60.000 90.000 150,00 

999999 Tekuća proračunska rezerva 60.000 90.000 150,00 

27 OBVEZE IZ RANIJIH GODINA 200.000 559.200 279,60 

311111 Obveze iz ranijih godina 170.000 509.200 299,53 
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613962 Obveze po sudskim rješenjima 30.000 50.000 166,67 

  UKUPNO TEKUĆI: 6.765.600 6.797.600 100,47 

                KAPITALNI IZDACI 

 

  

  KAPITALNE INVESTICIJE Rebalans 2012 Plan 2013 Indeks 

821612 Investicije u  prometnice  179.500 610.000 339,83 

821224 Investicije u vodosustav i kanalizacija 280.250 5.780.000 2062,44 

821619 Uređenje i zaštita okoliša 80.000 55.000 68,75 

615311 Investicije u školstvu i sportu 351.000 885.000 252,14 

821230 Ostali namjenski izdaci  491.730 512.300 104,18 

   UKUPNO IZDACI: 1.382.480 7.842.300 567,26 

28 INVESTICIJE U PROMETNICE       

821612 Sanacija gradskih ulica i lok. cesta  70.000 100.000 142,86 

821222 Asfaltiranje cesta oko Buškog jezera 50.000 220.000 440,00 

821222 Šetnica oko Buškog jezera   100.000   

821222 Asfaltiranje ceste Latice - Kolo 10.000 140.000 1400,00 

821222 Izgradnja ulica u naselju Bobara II 19.500   0,00 

821612 Cesta u Šujici 10.000   0,00 

821222 Asfaltiranje ceste u Stipanjićima 20.000     

821222 Asfaltiranje ulice Kraljice Teute   50.000   

  UKUPNO: 179.500 610.000 339,83 

29 INVESTICIJE U VODOSUSTAV       

615411 Kućni priključci   80.000 #DIJ/0! 

821224 Izgradnja cjevovoda Vojkovići 100.000 140.000 140,00 

821224 Izgradnja cjevovoda Vrilo 30.000 200.000 666,67 

821222 Vodovod Prisika   50.000   

821224 Kanalizacija Domagojeve ulice 9.750   0,00 

821224 Izgradnja distribucije Mandino selo-Lipa 20.000   0,00 

821224 Podsustav Crvenice 120.500 2.200.000 1825,73 

821224 Kanalizacija  I i II faza   1.800.000 #DIJ/0! 

821224 Dio kanaliza.-Fond za okoliš 2011 
  310.000   

821224 Dio kanaliza.-Fond za okoliš 2012   1.000.000   

  UKUPNO: 280.250 5.780.000 2062,44 

30 UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA       

821619/1 Rekonstrukcija javne rasvjete 70.000 50.000 71,43 

821619/2 Uređe. rotora i zel. površi. na kolodvoru 10.000 5.000 50,00 

  UKUPNO: 80.000 55.000 68,75 

31 INVEST. U ŠKOLSTVU I SPORTU       

615311 Tribine gradski stadion 75.000 20.000 26,67 

615311 Radovi na gimnaziji 1.000 5.000 500,00 

615311 Centar za posebne potrebe 100.000 480.000 480,00 

615311 SSŠ - novi objekat 5.000 10.000 200,00 

615311 OŠ Stjepana Radića 70.000 40.000 57,14 

615311 OŠ Ivana Mažuranića 60.000 120.000 200,00 

615311 OŠ Fra.Mije Čuića 40.000 30.000 75,00 

615311 Dvorana  OŠ Brišnik-I faza   150.000 #DIJ/0! 

615411 Igralište kod OŠ E Selo i OŠ Kong.   30.000 #DIJ/0! 

  UKUPNO: 351.000 885.000 252,14 
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32 OSTALI NAMJENSKI  IZDACI       

615117 Akcije u mjesnim zajednicama 50.000 130.000 260,00 

615311 Rekonstrukcija vjerskih objekata 15.000 10.000 66,67 

821111 Izvlaštenje zemljišta 20.000 52.300 261,50 

821310 Digitalizacija katastra 16.200 

 

0,00 

821310 Opremanje općinske zgrade 10.000 30.000 300,00 

821611 Uređenje okoliša općinske zgrade 150.000   0,00 

615311 Franjevački samostan 20.000 10.000 50,00 

821321 Nabavka vozila-plaćanje lizinga 15.000 40.000 266,67 

821380 Opremanje vatrogasne jedinice   50.000   

823111 Otplate po dugoročnom kreditu 10.000 10.000 100,00 

821521 Izrada projektne dokumentacije 45.000 30.000 66,67 

615311 Spomenik braniteljima DR   20.000 #DIJ/0! 

821619 Vidikovac -uređenje odmorišta 7.000   0,00 

821521 Geodetsko snimanje Blidinja   10.000 #DIJ/0! 

615411 Stacionar Doma zdravlja 15.000 20.000 133,33 

615411 Sanacija i uklanjanje devastir. objek. 15.000   0,00 

615411 Dječje igralište u Šujici   10.000 #DIJ/0! 

615311 Izrada žrtvoslova 20.000 20.000 100,00 

821611 Melioriacija poljoprivrednog zemljišta 5.000 10.000 200,00 

615311 Arheološka istraživanja 1.500 10.000 666,67 

615411 Oprema za fizijatriju u Domu zravlja 10.730   0,00 

821521 Izrada prostornog plana općine 5.000   0,00 

821222 Uređenje prostora na kolodvoru 61.300   0,00 

821619 Uređenje građe. Zemljišta u Bukovici   30.000   

821213 Nabavka pomo. obje. na kolodvoru   20.000   

                   UKUPNO: 491.730 512.300 104,18 

  UKUPNO ( OD 10 - 32 ) 8.148.080 14.639.900 179,67 

     

 

Članak 4. 

   

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

Broj: 01-02-458/13 

Datum: 15.03.2013 godine 

Tomislavgrad 

                            PREDSJEDNIK  OV 

 

                                                                                 Mate Kelava  profesor 

  

 

 

 

 

 

 

   ***
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 Na temelju članka  37.  Statuta općine Tomislavgrad 

,(„Službeni glasnik općine Tomislavgrad“, broj: 2/99,2/00 i 

6/05) i članka 5. Zakona o proračunima u F BiH („Službene 

novine F BiH“, broj: 19/06, 76/08, 

5/09,32/09,51/09,9/10,36/10,45/10 i 25/12), Općinsko 

vijeće Općine Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 21. 

ožujka 2013.godine, d o n o s i 

 

O D L U K U  

o izvršenju Proračuna općine Tomislavgrad  

za 2013. godinu  

 

 I – OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1.  

 

 Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka 

te rashoda i izdataka Proračuna općine Tomislavgrad za 

2013. godinu (u daljem tekstu: Proračuna) i njegovo 

izvršavanje, prioriteti plaćanja, razina zaduženja i jamstva 

te prava i  obveze korisnika proračunskih sredstava te druga 

pitanja u izvršavanju Proračuna.  

 

Članak 2.  

 

 Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela i plana 

kapitalnih investicija. 

 

 Opći dio Proračuna se sastoji od bilance prihoda i 

rashoda, te računa financiranja, a posebni dio sadrži 

detaljan raspored izdataka po proračunskim korisnicima i 

vrsti izdataka.  

 U bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni i 

neporezni prihodi i drugi prihodi i primici, te  izdaci  

utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini općine na 

temelju zakonskih i drugih propisa. 

 

 II – TRANSPARENTNOST I JAVNOST 

PRORAČUNA 

Članak 3. 

 

 Proračun prikazuje ukupno i po proračunskim 

korisnicima analitički prikazane  javne prihode i javne 

izdatke u skladu sa Analitičkim kontnim planom za budžet i 

budžetske korisnika („Službene novine FBiH“ broj 40/09). 

 Izvršenje Proračuna će se objavljivati ukupno i po 

proračunskim korisnicima u («Službenom glasniku općine 

Tomislavgrad») i na Infodesku Općine Tomislavgrad. 

 

 III – KONTROLA PRORAČUNA 

 

Članak 4. 

 

 Nadzor nad upotrebom proračunskih sredstava od strane 

korisnika obavlja Služba za proračun i financije na način 

propisan Zakonom o Proračunu («Službene novine 

Federacije BiH», broj 19/06) i ovom Odlukom. 

 Služba za financije obvezna je izvijestiti Načelnika o 

izvršenju Proračuna za prethodnu godinu najkasnije do 30. 

travnja fiskalne godine. Načelnik je obvezan izvijestiti 

Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna za prethodnu godinu 

do kraja svibnja fiskalne godine. 

 

 IV – IZVRŠAVANJE PRORAČUNA  

 

Članak 5.  

 

 Sredstva predviđena Proračunom osiguravaju se 

proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici),  

koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje 

sredstava na pojedinim pozicijama.  

 Korisnici proračunskih sredstava mogu koristiti sredstva 

samo za namjene koje su određene Proračunom.. 

  

Članak 6.  

 

 Korisnici proračunskih sredstava, sredstva Proračuna 

koriste u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom, a 

po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim  

planovima. 

 Proračunski korisnici moraju pri dogovaranju o 

uvjetima za ispunjavanje obveza koje se podmiruju iz 

Proračuna uzimati u obzir utvrđenu dinamiku priljeva 

sredstava. 

Članak 7.  

 

 Postupak nabavke investicijskih dobara i usluga mora se 

obavljati sukladno Zakonu o javnim nabavkama BiH 

(«Službeni glasnik BiH», broj 49/04, 19/05 i 52/05).  

 

Članak 8.  

 

 Proračun se izvršava na temelju tromjesečnih planova 

za izvršenje Proračuna, a sukladno s raspoloživim 

sredstvima.  

Članak 9.  

 

 U slučaju neusklađenog priljeva sredstava u Proračun 

prema tromjesečnim planovima izdataka, Služba za 

proračun i financije općine Tomislavgrad (u daljem tekstu: 

Služba za financije) može izmijeniti dinamiku doznake 

sredstava korisnicima uz suglasnost Načelnika. 

 

Članak 10. 

 

Službe koje u svom proračunskom razdjelu sadrže 

potrošačke jedinice – glave, proračunski su za njih 

nadležni.  

 Službe koje su nadležne za proračunske korisnike 

utvrđuju  tromjesečne i mjesečne planove izvršenja izdataka 

po svojim korisnicima u okviru odobrenih sredstava. 

 

Članak 11. 

 



Broj 1 – Stranica 31 SLUŽBENI GLASNIK TOMISLAVGRAD, 2013. 

OPĆINE TOMISLAVGRAD 

 

 Korisnici proračunskih sredstava obvezni su Službi za 

proračun i financije dostavljati tromjesečne financijske 

planove za izvršenje Proračuna, 15 dana prije početka 

tromjesečja.   

Članak 12.  

 

 Služba za proračun i financije prenosi neutrošena 

sredstva po pojedinim stavkama izdataka iz tromjesečnog 

plana na iste stavke u plan izvršenja Proračuna za slijedeće 

razdoblje, u okviru proračunske godine. 

 

Članak 13. 

 

Proračun će se izvršavati po slijedećim prioritetima: 

 1. otplata kredita, 

 2. plaće i naknade troškova uposlenih, 

 3. neposredne obveze za robu i usluge, 

 4. tekući transferi, 

 5. kapitalni izdaci i 

 6. kapitalni transferi. 

 

Članak 14.  

 

 Sredstva za određene potrebe koje se pojave tijekom 

godine, a nisu predviđene Proračunom, koriste se iz tekuće 

pričuve, koja ne može biti veća od 3% proračunskih 

prihoda. 

 Odluku o korištenju sredstava tekuće pričuve donosi 

općinski Načelnik koji je dužan kvartalno izvijestiti 

Općinsko vijeće o iskorištenim sredstvima. Ukoliko 

pojedinačne isplate iz pričuve prelaze iznos od 10.000,00 

KM, Odluku o utrošku sredstava donosi Općinsko vijeće na 

prijedlog općinskog Načelnika. 

 

Članak 15.  

 

 U slučaju da se tijekom godine, na temelju propisa 

poveća djelokrug ili nadležnost korisnika proračunskih 

sredstava što zahtjeva i povećava sredstva, ili se utemelji 

novi korisnik proračunskih sredstava, sredstva za njegove 

troškove osiguravaju se iz tekuće rezerve Proračuna, a 

odobrava ih Načelnik.  

 U slučaju da se tijekom godine, na temelju propisa, 

umanji djelokrug ili nadležnost korisnika proračunskih 

sredstava, što znači smanjenje sredstava, neutrošena 

sredstva za njegove troškove prenose se u tekuću rezervu 

Proračuna ili na korisnika koji preuzima njegove poslove, 

odnosno nadležnost, uz odobrenje Načelnika. 

 

Članak 16. 

 

 Sav prikupljeni i naplaćeni novac koji pripada 

Proračunu, obvezno se uplaćuje na depozitni račun prihoda 

Proračuna.  

 Sav prihod koji korisnici Proračuna ostvare svojim 

radom je prihod Proračuna i prenosi se na depozitni račun 

Proračuna.  

 

Članak 17.  

 

 Pogrešno ili više uplaćeni prihod u Proračun vraća se 

uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi 

općinski Načelnik.  

Članak 18. 

 

  Sredstva za bruto plaće i naknade troškova uposlenih 

izvršavaju se temeljem Odluke o utvrđivanju platnih 

razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika i 

namještenika u tijelima uprave općine Tomislavgrad, broj 

:01-02-136/07 od 31. 01. 2007 godine i Odluke o 

vrijednosti koeficijenata za obračun plaća za 2002.godinu, 

broj:02-14-614/09 od 15. 04. 2002. godine. 

 

Članak 19 

 

 Sredstva za materijalne troškove- dnevnice za službena 

putovanja  izvršavaju se u skladu sa Pravilnikom o 

službenim putovanjima općine Tomislavgrad broj: 02-25-

347/08 od 10. 01. 2008. godine. 

Korištenje službenih automobila ,mobitela i telefona 

regulirano je  Pravilnikom o korištenju službenih 

automobila i mobitela, broj: 02-05-346/08 od 10. 01. 2008. 

godine. 

Članak 20.  

 

 Sredstva namijenjena za transfere u kulturi, športu i 

školstvu raspoređivat će se  prema odobrenom Proračunu i 

programu rada, po utvrđenim procedurama financiranja. 

 

Članak 21.  

 

 Sredstva namijenjena za transfere udrugama, 

raspoređuju se sukladno usvojenom Proračunu i programu 

rada,  po utvrđenim procedurama financiranja. 

 

Članak 22.     

 

 Sredstva za financiranje javnih poduzeća raspoređivat 

će se po usvojenom Proračunu i programu rada, prema  

utvrđenim procedurama financiranja. 

.     

Članak 23. 

 

 Sredstva za komunalnu potrošnju izvršavat će se 

temeljem  mjesečnih izvješća o izvršenim radovima i u 

skladu sa odobrenim Proračunom po utvrđenim 

procedurama financiranja. 

Članak 24. 

 

 Sredstva namijenjena za financiranje rada političkih 

stranaka, raspoređivat će se  u skladu sa Odlukom o 

financiranju političkih stranaka i odobrenim sredstvima u 

Proračunu.  

 Sredstva namijenjena za financiranje rada Udruga 

proizašlih iz Domovinskog rata, raspoređivat će se u skladu 

sa Odlukom o financiranju udruga proisteklih  iz DR, a 
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iznos namijenjen za jednokratne pomoći, raspoređivat će se 

po Zaključku općinskog načelnika , na prijedlog 

Povjerenstva za pitanja branitelja. 

  

Članak 25.  

 

 Izdvajanje za kapitalne investicije vršit će se po 

usvojenom Programu kapitalnih ulaganja za 2013. godinu, 

koji je sastavni dio Proračuna, vodeći računa o prioritetima 

projekata, te dinamici priljeva sredstava za njihovo 

financiranje. Sredstva se ne mogu prebacivati dobavljačima 

po ugovoru ili računu za poslove za koje nije proveden 

postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom. 

 

Članak 26. 

 

 Investicije u školstvu i športu će se također izvršavati 

kao kapitalni grantovi školama, a sve procedure će se 

odrađivati pri Službi za opću upravu i društvene djelatnosti 

u skladu sa Zakonom. 

 

Članak 27. 

 

 Sredstva namijenjena za poticaje u gospodarstvu 

raspoređuju se temeljem Odluke o subvencioniranju kamata 

na kredite odobrene kod poslovnih banaka za 

poljoprivrednu i drugu proizvodnju, te temeljem Odluke o 

sufinanciranju veterinarskih usluga obiteljskim 

gospodarstvima. 

Članak 28. 

 

 Zaduživanje Općine Tomislavgrad vrši se u skladu sa 

člankom 38. i 39. Zakona o proračunu u Federaciji Bosne i 

Hercegovine. Općina se ne može zadužiti za tekuće 

poslovanje, a može se  zadužiti u zemlji i inozemstvu u 

svrhu financiranja kapitalnih investicija, ukoliko 

zadovoljavaju posebne kriterije. 

 

V – KAZNENE ODREDBE  

 

Članak 29.  

 

 Novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM kaznit će se za 

prekršaj  rukovoditelj ili odgovorna osoba proračunskog 

korisnika sredstava za kršenje odredaba ove Odluke u 

slučajevima:  

 

1. Ako sredstva Proračuna ne upotrebljava za one 

namjene za koje su utvrđena i ako preuzme obvezu 

iznad utvrđene u Proračunu (članak 3. i 4. Odluke),  

2. Ako ne donese financijski plan dinamike rashoda 

iskazanih mjesečno, 

3. Ako ne donese akt o blagajničkom maksimumu, 

4. Ako ne poštuje propisane procedure nabavke roba i 

usluga i 

5. Ako blagovremeno ne dostavlja tromjesečna 

izvješća.  

 

VI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 30.  

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se  “Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”.  

 

Broj: 01-02-459/13 

Tomislavgrad,21.03.2013. 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 13. stavka 2. alineja 5. Zakona o 

načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 

Hercegovine (”Službene novine FBiH”, broj 49/06), članka 

61. stavka 5. alineje 3. Statuta općine Tomislavgrad 

(”Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, broj 2/99, 2/00 i 

6/05), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici 

održanoj dana 21.ožujka 2013. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o davanju na korištenje uredskog prostora u 

 bivšoj zgradi MUP-a Tomislavgrad  

Hrvatskoj čistoj stranci prava BiH 

 

Članak 1. 

 

 Daju se na korištenje uredske prostorije koje se nalaze u 

bivšoj zgradi MUP-a  Tomislavgrad u ulici Mijata Tomića 

bb, smještenoj na katastarskoj čestici označenoj kao k.č. 

broj 2132 upisanoj u PL broj 1463 u KO Tomislavgrad 

vlasništvo općine Tomislavgrad Hrvatskoj čistoj stranci 

prava Bosne i Hercegovine na određeno vrijeme.  

 

Članak 2. 

 

 Daje se jedna  prostorija u bivšoj zgradi MUP-a 

Tomislavgrad smještene na jugoistočnoj strani zgrade, prva 

prostorija s desne strane od ulaza u hodnik na II katu. 

Prostorija je površine 18,57 m
2 
 

 Zajedničke prostorije, sanitarni prostor i hodnik, 

dogovorno će koristiti i održavati s drugim korisnicima 

prostora na predmetnom katu. 

 Način i uvjeti korištenja uredskih prostorija regulirat će 

se posebnim ugovorom, koji će zaključiti Načelnik općine 

Tomislavgrad i Hrvatska čista stranka prava Bosne i 

Hercegovine. 

Članak 3. 

 

 Troškove uređenja i redovitoga korištenja prostora 

(elektro, komunalne i ostale troškove) snosi korisnik 

prostora, a uređenje zajedničkih prostorija dogovorno s 

ostalim korisnicima prostora. 
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Članak 4. 

 

 Po isteku roka, na koji su navedene prostorije 

dodijeljene, ovlašćuje se Općinski načelnik za produljenje 

ugovora o korištenju prostorija, ukoliko bude postojao 

obostrani interes, ako se predmetne prostorije ne budu 

prenamijenile za druge svrhe. 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u ”Službenom glasniku općine Tomislavgrad”. 

 

Broj: 01-02- 461/13 

Tomislavgrad, 21.ožujka 2013. godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 13. stavka 2. alineja 5. Zakona o 

načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 

Hercegovine (”Službene novine FBiH”, broj 49/06), članka 

61. stavka 5. alineje 3. Statuta općine Tomislavgrad 

(”Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, broj 2/99, 2/00 i 

6/05), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici 

održanoj 21.ožujka 2013. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o davanju na korištenje uredskog prostora u 

 bivšoj zgradi MUP-a Tomislavgrad 

Udruzi građana oštećenog sluha Hercegbosanske 

županije  

 

Članak 1. 

 

 Daju se na korištenje uredske prostorije koje se nalaze u 

bivšoj zgradi MUP-a  Tomislavgrad u ulici Mijata Tomića 

bb, smještenoj na katastarskoj čestici označenoj kao k.č. 

broj 2132 upisanoj u PL broj 1463 u KO Tomislavgrad 

vlasništvo općine Tomislavgrad Udruzi građana oštećenog 

sluha Hercegbosanske županije Tomislavgrad na određeno 

vrijeme.  

Članak 2. 

 

 Daje se jedna  prostorija u bivšoj zgradi MUP-a 

Tomislavgrad smještene na jugozapadnoj strani zgrade, 

druga prostorija s lijeve strane od ulaza u hodnik na II katu. 

Prostorija je površine 15,80 m
2 
 

 Zajedničke prostorije, sanitarni prostor i hodnik, 

dogovorno će koristiti i održavati s drugim korisnicima 

prostora na predmetnom katu. 

 Način i uvjeti korištenja uredskih prostorija regulirat će 

se posebnim ugovorom, koji će zaključiti Načelnik općine 

Tomislavgrad i Udruga građana oštećenog sluha 

Hercegbosanske županije. 

 

 

Članak 3. 

 

 Troškove uređenja i redovitoga korištenja prostora 

(elektro, komunalne i ostale troškove) snosi korisnik 

prostora, a uređenje zajedničkih prostorija dogovorno s 

ostalim korisnicima prostora. 

Članak 4. 

 

 Po isteku roka, na koji su navedene prostorije 

dodijeljene, ovlašćuje se Općinski načelnik za produljenje 

ugovora o korištenju prostorija, ukoliko bude postojao 

obostrani interes, ako se predmetne prostorije ne budu 

prenamijenile za druge svrhe. 

 

Članak 5. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u ”Službenom glasniku općine Tomislavgrad”. 

 

Broj: 01-02- 460/13 

Tomislavgrad, 21. ožujka 2013. godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 19. Zakona o prometu nekretnina 

(«Službeni list SR BiH», broj 38/78), članka 46.Zakona o 

građevinskom zemljištu («Službene novine FBiH», broj 

67/05) i članka  61. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni 

glasnik općine Tomislavgrad», broj:2/99, 2/00, 6/05), 

Općinsko vijeće općine Tomislavgrad, na sjednici održanoj 

21.ožujka 2013. god. donijelo je  

 

O D L U K A 

o prodaji zgrade zanatsko-stolarske 

radnje u Tomislavgradu 

 

Članak 1. 

 

 Prodaje se zgrada zanatsko-stolarske radnje sa 

pripadajućim zemljištem u Tomislavgradu  u Ul. bana  

Kulina.  

Članak 2. 

 

 Predmet prodaje iz članka 1. čini  zgrada i zemljište 

označeno kao k.č. broj 149/30 «Dvorište i kuća» površine 

60m
2
 upisana u zk.ul.1261u K.O. Tomislavgrad na kojoj je 

uknjiženo pravo vlasništva u korist općine Tomislavgrad sa 

dijelom 1/1, kojoj po novom katastarskom operatu 

odgovara k.č.1720 zv. «Mjeračnica», u naravi zgrada 

površine 75 m
2
  i dvorište površine 15 m

2
   upisana u PL 

1085 u K.O. Tomislavgrad kao posjed općine Tomislavgrad 

sa dijelom 1/1.      
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Članak 3. 

 

 Prodaja će se izvršiti javnim nadmetanjem, a postupak 

prodaje obavit će Povjerenstvo za provođenje natječaja i 

utvrđivanje prijedloga za dodjelu građevinskog zemljišta 

imenovano od  strane Općinskog vijeća.   

 

Članak 4. 

 

 Općinski načelnik raspisat će natječaj na prijedlog 

Povjerenstva za provođenje natječaja i  utvrđivanje 

prijedloga za dodjelu izgrađenog gradskog građevinskog 

zemljišta i potpisati ugovor o prodaji nekretnine iz članka 2 

ove Odluke, te po okončanju postupka izvijestiti Općinsko 

vijeće o istom. 

Članak 5. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u «Službenom glasniku  

općine Tomislavgrad». 

 

 Broj:01-02-462/13 

 Tomislavgrad, 21.03.2013.god.  

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 
Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Hercegbosanska županija 

OPĆINA TOMISLAVGRAD 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIJA ZA MLADE 

Općine  Tomislavgrad 

s Akcijskim planom za vrijeme 2013-2015. godine 

 

 

 

 

 

 

Tomislavgrad,  ožujak  2013. Godine 

I.     U V O D 

 

 Općina Tomislavgrad je jedna od 6 općina 

Hercegbosanske županije, nalazi se na jugozapadu Bosne i 

Hercegovine, uz samu granicu s Republikom  Hrvatskom i 

dalmatinskim zaleđem. Površina općine iznosi  966  km2 sa 

30.000 stanovnika (popis 1991.). Općina je podijeljena na 

47 katastarskih općina, 29 mjesnih zajednica i 59 naselja.  

 Od ukupnog broja stanovnika, procjena je kako danas 

ima oko 5000 mladih, tj. osoba od 15 do 30 godina starosti, 

koje se svrstavaju u kategoriju mladih. Na području općine 

radi 9 osnovnih škola, dvije srednje škole i jedna osnovna 

glazbena škola. U školskoj 2012/13 godini osnovnu školu 

pohađa ukupno 1368 učenika, a u dvije srednje škole bilo je 

ukupno 1058 učenika, i to 453 u Gimnaziji i 605 učenika u 

Srednjoj strukovnoj školi. Osnovnu glazbenu školu pohađa 

94 učenika. 

 Vizijom razvoja Općine izrađena je i Mapa razvoja koja 

predstavlja razvojni dokument (nižeg ranga od strategije) 

koji se uobičajeno vezuje na postojeću strategiju razvoja 

nekog područja (ne postoji strategija razvoja općine 

Tomislavgrad), pa je dokument izravno povezan s 

Regionalnom strategijom ekonomskog razvoja za 

ekonomsku regiju Hercegovina. U ovom važnom 

dokumentu za Općinu Tomislavgrad navedene su mjere 

koje su potrebne za ostvarenje ciljeva i strategije razvitka 

regije, a na kraju se vezuju razvojne mjere Općine 

Tomislavgrad, zatim, koristi za ciljane skupine, razdoblje i 

očekivane troškove. 

 U sklopu Mape razvoja određeni su strateški ciljevi i 

prioriteti u sklopu njih: - Razvijeno održivo gospodarstvo; 

Razvitak poljoprivrede, razvitak turizma, razvijen optimalni 

regionalni sustav upravljanja prirodnim resursima, razvitak 

transportne infrastrukture. - Razvijeni ljudski resursi i 

postignuta zadovoljavajuća stopa zaposlenosti: - Izgrađen 

adekvatan institucionalni okvir za povećanje životnog 

standarda. - Izgrađena institucionalna struktura za 

ekonomski razvitak regije i ažurirana prostorno planska 

dokumentacija: Razvijeno obrazovanje i komplementarno 

obučavanje. Poboljšanje kvalitete okoliša. 

 

II.     ANALIZA  STANJA 

 

 Potrebom kreiranja, usvajanja i realizacije posebnog 

dokumenta, Strategije za mlade općine Tomislavgrad, 

iskazuje se jasno dugoročno opredjeljenje u stvaranju 

socijalnih, obrazovnih, kulturnih, materijalnih, političkih i 

drugih uvjeta za trajnu dobrobit mladih i njihovo aktivno, 

potpuno i odgovorno sudjelovanje u društvenoj zajednici. 

Strategija za mlade je ujedno i zakonska obveza propisana 

člankom 14. Zakona o mladima FBiH (Službene novine 

FBiH 36/10).  

 Sam dokument je nastao kao krajnji rezultat suradnje 

referenta za mlade, Vijeća mladih općine Tomislavgrad, 

kao i učenika srednjih škola. Dokument o politici prema 

mladima – Strategija za mlade, donose zajedno 

zakonodavna i izvršna vlast općine, krovna udruga mladih 

Vijeće mladih općine Tomislavgrad, kao i aktivni mladi 

ljudi. Usvajanjem Strategije ona postaje obavezujući 

dokument koji sadrži točno definirane rokove za realizaciju 
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pojedinih programa i aktivnosti i potrebna financijska 

sredstva za njihovu realizaciju. 

 Uz postojeću Mapu razvoja općine, ova ciljana, 

specifična Strategija za mlade usmjerena je na poboljšanje 

statusa mladih, ulaganja i iskorištavanja potencijala mladih 

koji će biti nositelji razvoja općine i realizacije zacrtanih 

strateških projekata u narednim godinama. 

 Iskustva zemalja u Europi pokazala su kako se problemi 

prepoznati i nazočni u životu mladih najefikasnije i 

sustavno rješavaju kroz posebnu strategiju na lokalnom 

nivou, tako da i zemlje u regiji i značajan broj općina u 

Bosni i Hercegovini već imaju usvojen ovaj dokument. 

 

III.     PRISTUP  RJEŠAVNJU  PROBLEMA 

 

 Sukladno odluci Općinskog načelnika imenovana je 

radna grupa za izradu Strategije za mlade općine 

Tomislavgrad. 

 Radna grupa za mlade je održala niz sastanaka u cilju 

što boljeg educiranja problematike vezane za mlade u 

općini Tomislavgrad. Radnu grupu za izradu Strategije za 

mlade čine: 

 

Luka Krstanović 

Anđela Radoš  

Stipe Višić     

Armina Đugum 

Pere Nevistić 

Nermina Zahirović 

Lucija Ćurić 

Antonela Ćurić 

Nikolina Bagarić 

Josip Mioč 

Ilija Sliško 

Melita Sušilović 

 

Definirana programska područja koja čine ovu Strategiju 

su: 

 

1.NEZAPOSLENOST I PODUZETNIŠTVO MLADIH 

2.ZDRAVLJE I KULTURA ŽIVLJENJA 

3.KVALITETNO SLOBODNO VRIJEME MLADIH 

4.NEFORMALNO OBRAZOVANJE, SUDJELOVANJE  

MLADIH U DRUŠTVU I INFORMIRANJE 

 

Za svako programsko područje utemeljene su radne grupe 

koje su izradile dijelove Strategije: 

 

1.PODRUČJE:  ZAPOŠLJAVANJE  I  

PODUZETNIŠTVO  MLADIH 

 

1. Luka Krstanović, referent za mlade 

2. Ilija Sliško, Zavod za zapošljavanje 

3. Pere Nevistić, član radne grupe 

 

2. PODRUČJE:  ZDRAVLJE  I  KULTURA  

ŽIVLJENJA 

 

1. Nermina Zahirović, član radne grupe  

2. Armina Đugum, član radne grupe  

3. Melita Sušilović, Dom zdravlja Tomislavgrad 

 

3. PODRUČJE:  KVALITETNO  SLOBODNO  

VRIJEME  MLADIH 

 

1. Stipe Višić, član radne grupe  

2. Lucija Ćurić, član radne grupe 

3. Nikolina Bagarić, član radne grupe 

 

4. PODRUČJE:  NEFORMALNO  OBRAZOVANJE,  

SUDJELOVANJE MLADIH  U  DRUŠTVU  I  

INFORMIRANJE 

 

1. Anđela Radoš, član radne grupe 

2. Antonela Ćurić, član radne grupe 

3. Josip Mioč, član radne grupe 

 

IV.  PLAN  DJELOVANJA  PO  PODRUČJIMA 

 

1. PODRUČJE: ZAPOŠLJAVANJE  I 

PODUZETNIŠTVO  MLADIH 

 

1.1 Analiza stanja 

 

 Zapošljavanje i poduzetništvo mladih ima za cilj 

sagledavanje situacije u oblasti zaposlenosti i poduzetništva 

mladih općine Tomislavgrad, te na strukturiran način 

aktualiziranje pitanja nezaposlenosti i zaposlenosti mladih, 

kao i razvijanje svijesti o problemu, uz sposobnost 

potenciranja istog kao problema od posebne važnosti 

postavljajući ga na dnevni red svih političkih i 

administrativnih struktura općine Tomislavgrad. 

Na ovaj način bi se mogla, kroz detaljnu analizu tržišta rada 

i identifikaciju njegovih nedostataka, kreirati dugoročna 

politika zapošljavanja i obrazovanja mladih za postojeće 

tržište rada, koje bi bilo u stanju apsorbirati proizvedene 

kadrove, struke i zanimanja na području  općine 

Tomislavgrad. 

 Pitanje mladih, pa tako i problem nezaposlenosti mladih 

na nivou cijele Bosne i Hercegovine je, još uvijek, više 

pitanje politikantstva i medija nego problem političkih i 

državnih struktura koje ne znaju ili nisu u mogućnosti 

sustavno strukturirati ogromne potencijale kojima raspolažu 

mladi ljudi, utvrditi ih i na takav način iskoristiti u 

sveukupnom procesu razvoja i promjena koje su ovoj 

državi neophodno potrebne. 

 Stoga i nije iznenađujuća činjenica da je tek nedavno 

uspostavljeno „Povjerenstvo za koordinaciju pitanja mladih 

u BIH“ koje djeluje pri Vijeću ministara BIH, i koje je bilo 

svih proteklih godina pokriće za mnoge općinske vlasti pri 

opravdavanju za neaktivnost (nezainteresiranost) ili pak 

uspostavljanje samo formalnih inicijativa s ciljem 

postavljanja problema mladih kao pitanja minornog 

značaja, koji će moguće ili pak možda jednom doći na 

dnevni red općinskih vlasti, jer se njime kao urgentnim 

zbog „odljeva mozgova“ ne bave čak ni državne vlasti. 
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 Naime, alarmantna je činjenica da mladi pored 

evidentne slabe ekonomske situacije, poteškoća s kojima se 

suočavaju pri pronalasku posla (što rezultira osjećajem 

potpune bezperspektivnosti) sve više i snažnije ističu kao 

razlog postojećih problema nezainteresiranost političkih 

struktura kojima sve jače izražavaju nepovjerenje kroz 

neizlazak na izbore i javno iskazanom željom za 

iseljavanjem iz općine Tomislavgrad i iz BiH. 

Prema upitnicima koje je provelo Vijeće mladih za 

područje općine Tomislavgrad samo 26 % mladih se 

izjasnilo za neiseljavanje, a 53 % da bi se za što kraće ili 

duže vrijeme, pa čak i zauvijek iselilo iz općine, a 21 % se 

izjasnilo da nezna. Najveći broj mladih bi najprije zbog 

posla emigrirali iz općine Tomislavgrad. 

 

Kao razloge za iseljavanje mladi navode: 

 

• opću ekonomsku i političku situaciju 

• stambene probleme 

• neusklađenost ponude i potražnje na tržištu rada s 

obrazovanjem 

• nedostatak podrške, odnosno mogućnosti za 

prekvalifikaciju 

(kao i jedan vrlo zanimljiv, ali evidentan razlog) 

•nepostojanje jedinstva i zajednički uvezanih interesa 

mladih, jednih za druge, što se evidentira kao nesposobnost 

ili nezainteresiranost mladih za svoje probleme čije rješenje 

(osim izuzetaka) ne nalaze ni aktiviranjem u određenim 

političkim strankama. 

 

 Iako općina Tomislavgrad spada među vodeće općine 

Hercegbosanske županije po uspješnosti i tempu razvoja 

poslovnog i stabilnog makroekonomskog okruženja, 

otežavajuće okolnosti koje utiču na nezaposlenost mladih u 

općini se suštinski ogledaju u: 

-  nepostojanju efikasnog sustavnog rješenja za 

zaustavljanje rasta nezaposlenosti mladih, 

-  slaboj pokretljivosti radne snage, 

- nedovoljno preciznom planiranju stručnih profila pri 

obrazovanju mladih što uzrokuje evidentnim neskladom u 

ponudi i potražnji tržišta rada, 

-  siva ekonomija, bespravni rad i rad na crno, 

- kao i nepoznavanje bitnih aspekata poduzetništva mladih, 

koji pojedincu stoje na raspolaganju, odnosno 

neosposobljenost mladih za samostalan posao koji suštinski 

ima dva aspekta. Jedan je osobni i svodi se na sposobnost 

pojedinca, a drugi je društveni i predstavlja način na koji je 

društvo organizirano (lokalna zajednica) i mogućnosti i 

poticaje koji pojedincu stoje na raspolaganju na vrlo 

jednostavan i efikasan način doći do svojeg malog 

poduzeća u kojem se može osigurati, osim vlasniku, još 3-5 

radnih mjesta za mlade nezaposlene ljude. 

Biti poduzetan, odnosno biti poduzetnik znači imati talent, 

motiv, ideju, znanje i vještinu za uočiti i iskoristi 

ekonomske prilike u okruženju, kako bi se realiziralo ono 

što se hoće, treba i može uz podršku lokalnih struktura, koje 

su u Tomislavgradu zainteresirane i spremne poticati mlade 

ljude da imaju mali, vlastiti posao. Istina postoji volja, ali 

ne i razrađena strategija te podrške. 

 Manjkavost u ovom slučaju se, dakle, ne može pripisati 

vrlo kooperativnim, u smislu poticaja, općinskim 

strukturama već drugoj strani, odnosno neosposobljenosti 

nezaposlenih za takav oblik upošljavanja ili bolje rečeno, ne 

postoje evidentirane inicijative za takvu vrstu edukacije 

koja bi mladim ljudima omogućila i olakšala prijave za 

materijalne poticaje. 

 Najveći broj nezaposlenih u općini Tomislavgrad, koja 

prema najnovijim procjenama ima oko 22.000 stanovnika, a 

više od polovine toga broja radno sposobnih, su 

nekvalificirana radna snaga, KV radnici i radnici sa SSS, a 

rast u nezaposlenosti bilježe i grupe VŠS i VSS. 

 

 U općini Tomislavgrad (izvor Zavod za zapošljavanje) 

broj zaposlenih i nezaposlenih od radno sposobne 

populacije nije izjednačen (u svibnju 2012. je 2429. 

nezaposlenih i približno 3100. zaposlenih). 

 

 Međutim iz ranije navedenih razloga evidentan je broj 

nezaposlenih u vremenskom rasponu od svibnja  2007. -  

svibnja 2012.g., te je broj nezaposlenih smanjen za 583.  

Ali to nije prava slika stanja stvari, jer je veliki broj odselio 

u druge zemlje u potrazi za poslom, ali i iz drugih razloga 

se ne vodi na Zavodu za zapošljavanje kao nezaposleni.  

 

GODINA MJESEC BROJ 

NEZAPOSLENIH 

2007. svibanj 3012. 

2008. svibanj 2781. 

2009. svibanj 2621. 

2010. svibanj 2655. 

2011. svibanj 2624. 

2012. svibanj 2429. 

 

(Izvor: Zavod za zapošljavanje) 

 

Sa svibnjem 2012. g. ukupan broj nezaposlenih je 2429. a 

od toga je 747 mladih od 15-30 godina starosti, što je 30.75 

% od ukupnog broja nezaposlenih. 

 

Kvalif

ikacija 

NKV PKV KV VK

V 

SS

S 

VŠ

S 

VS

S 

Uku

pno 

Ukup

no 

617 12 99

6 

1 619 83 101 2429 

Žena 233 5 44

9 

0 440 56 51 1134 

 

 

Ukupan broj  nezaposlenih mladih u dobi od 15-30 

godina po kvalifikacijskoj strukturi: 

 

 

Kvalif

ikacija 

NKV PKV KV VKV SSS VŠS VSS Uku

pno 

Ukup

no 

34 0 306 1 295 45 66 747 

Žena 13 0 136 0 146 31 38 364 

    (Izvor Zavod za zapošljavanje) 
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 S obzirom na činjenicu kako općina Tomislavgrad ima 

veliki potencijal za razvoj poljoprivrede (posebno uzgoj 

stočarstva, žitarica i voćarstva) i industrije, ohrabruje 

podatak postojanja urađene Mape razvoja za čiju je 

realizaciju zadužen Općinski načelnik s pomoćnicima, te 

kako postoje snažni poticaji u tome smislu. 

 Evidentni su dosta visoki iznosi novca (oko 160000 

KM) usmjereni na različita ulaganja i poticaje razvoja 

poljoprivrede i poduzetništva, a na taj način i smanjenja 

nezaposlenosti. 

 Usto postoji suradnja općine u federalnim projektima za 

osobe sa Zavoda za zapošljavanje, u poticajima za tzv. 

inkubatore za srednje i male biznise kao i sudjelovanje u 

projektu (sa  Zavodom za zapošljavanje) za zapošljavanje 

mladih koji imaju VŠS i VSS i nemaju radni staž. 

 Pregledom aktivnosti lokalnih vlasti na rješavanju 

nezaposlenosti kao i zapošljavanju mladih može se 

konstatirati da je u tom smislu u prethodnom periodu 

učinjeno dosta aktivnosti koje idu u prilog zapošljavanja 

mladih i poduzetništvu, u čemu je značajnu ulogu imalo 

dovođenje nekoliko stranih investitora, ali i iz naše 

dijaspore, sa značajnim kapitalnim ulaganjem. 

 Uvidom u plan rada Općinskog vijeća, Općinskog 

načelnika i proračuna, može se napraviti pregled aktivnosti 

lokalnih vlasti na rješavanje problema nezaposlenosti. 

-  U Mapi razvoja općine za vrijeme 2011.-2015.g. u kojoj 

posebno mjesto zauzima rješavanje problema 

nezaposlenosti; posebno mladih za koje postoje već 

djelomično definirani projekti u realizaciji u smislu 

njihovog zapošljavanja. 

-  U proračunu općine, koji je s tendencijom porasta iz 

godine u godinu, uvrštena su kao i ranije poticajna sredstva 

za poljoprivredu i poduzetništvo koja će omogućiti i 

izravno utjecati na utemeljenje malih poslova i otvaranje 

novih radnih mjesta. 

-  U planu rada Općinskog načelnika u Mapi razvoja za 

vrijeme 2011.-2015.g. 

definirani su projekti i programi o stvaranju povoljnog 

ambijenta za otvaranje novih radnih mjesta, otvaranja malih 

i srednjih preduzeća, poticaji za razvoj poljoprivrede i 

poduzetništva s visokim kapitalnim ulaganjima. 

 Uvidom u „Mapu razvoja Općine Tomislavgrad 2011.-

2015.g.“ pitanjima gospodarstva, a u sklopu toga i 

poduzetništva, bavi se Općinski načelnik s pomoćnicima. 

Međutim, poslovi koji su vezani samo za poduzetništvo 

nisu izdvojeni kao posebni poslovi, što se može tretirati kao 

manjkavost u prilazu zacrtanoj Mapi razvoja općine do 

2015. godine, a samim tim i uključivanju mladih u 

poduzetničke aktivnosti kao i u samu Mapu razvoja općine 

Tomislavgrad. 

 Kao važan čimbenik u sistemu revitalizacije 

industrijskih kapaciteta kao glavna prijetnja smatra se 

odlazak mladih i kvalitetnih kadrova iz općine. Potrebno je 

otvaranje novih mogućnosti za mlade i istaknuta je potreba 

za većim brojem stručnih mladih ljudi, što bi u svakom 

slučaju trebao biti jedan od najvažnijih prioriteta za 

zaustavljanje odlaska mladih, sposobnih i obrazovanih, ali 

ostaje činjenica da načini kao ni metode njihovog 

zadržavanja u općini Tomislavgrad nisu definirani. 

 

1.2. Problemi mladih 

 

1.2.1..Nedovoljno poznavanje potreba tržišta rada 

 

 Mladi nisu dovoljno upoznati s informacijama o 

potrebama tržišta rada (koja zanimanja se traže, a koja su 

višak) te odabiru zanimanja, škole i studije bez razmišljanja 

i prethodnog ispitivanja potreba tržišta rada pa odabiru 

suficitarna zanimanja koja im ne mogu osigurati 

zapošljavanje. 

 

1.2.2. Neinformiranost 

 

 Mladi nisu informirani o aktivnom pronalaženju posla, 

ne koriste info portale i ne znaju na pravi način prezentirati 

poslodavcu svoja znanja, vještine i sposobnosti, kao ni 

napisati adekvatan i potpuno istinit životopis. Istina, ne 

postoje ustanove niti organizacije koje nude ovakav oblik 

neformalne edukacije. 

 

1.2.3. Nedovoljna edukacija 

 

 Mladi su neadekvatno tehnološkom napretku vremena u 

kojem žive educirani s modernim načinima i uvjetima rada 

(rad na računalu, Internet, strani jezici) koji zahtijevaju 

certifikate kao dokaze o poznavanju istih. 

 

1.2.4. Nepovjerenje 

 

 Mladi ne poznaju legalne zakonske procedure, kao ni 

prednosti pri zapošljavanju i prikupljanju dokumenata koji 

se traže, te vrlo često se ne prijavljuju na radna mjesta za 

koja imaju potrebne kvalifikacije. 

 

1.2.5. Nepoznavanje poduzetničkih prednosti i 

mogućnosti edukacije 

 

 Mladi nisu poduzetnički educirani i ne poznaju 

mogućnosti poduzetništva i pokretanja vlastitog posla. Ne 

znaju kako od svoje ideje napraviti poslovni plan i 

pokrenuti vlastiti posao, isto kao što ne znaju dovoljno o 

poticajima i mogućnostima koje im se daju kao mladim 

poslovnim ljudima. 

 

1.2.6. Nemobilnost 

 

 Mladi nerado odlaze iz svoje općine u neku drugu 

općinu zbog osjećaja sigurnosti roditeljskog doma i 

dodatnih troškova koje bi zbog samostalnog življenja u 

drugom gradu proizašli i povećali njihova izdavanja koja 

uglavnom vide kao ravnotežu ugodnijem životu. 

 

1.2.7. Nepoznavanje prednosti volonterskog rada 

Mladi ne poznaju stjecanje dodatnih sposobnosti, vještina i 

znanja kroz volonterski rad. 
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1.4. Plan djelovanja 

 

Problem Željeni rezultat Aktivnosti 
Vrijeme 

provođenja 

Odgovorne 

osobe/institucije 

Troškovi 

u KM 

Nedovoljno 

poznavanje tržišta 

rada 

Mladi nisu dovoljno 

upoznati s 

informacijama o 

potrebama tržišta 

rada (koja zanimanja 

se traže, a koja 

su višak) te odabiru 

zanimanje, škole 

i studuje bez 

razmišljanja i 

prethodnog 

ispitivanja potreba 

tržišta 

rada te odabiru 

suficitarna zanimanja 

koja im ne mogu 

osigurati 

zapošljavanje. 

 

Svi učenici 8-ih 

razreda OŠ-a i 

srednjih škola, 

koje im nakon 

završavanja 

četvrtih razreda 

omogućavaju 

studiranje 

IMAJU 

TOČNE 

PODATKE O 

POTREBAMA 

TRŽIŠTA 

RADA u općini 

i zanimanjima 

koja će im 

osigurati posao. 

- dostaviti 

osnovnim i 

srednjim školama 

pisane informacije 

koja zanimanja su 

tražena, koja nisu i 

koji broj od njih 

čeka na posao. 

- u lokalnoj 

zajednici sprovesti 

analizu o tome koja 

zanimanja će 

dugoročno biti na 

popisu traženih, a 

koja se sada niti 

dugoročno neće 

tražiti. 

 

 

 

siječanj- 

travanj 

2013. 

2014. 

2015. 

Jedanput 

godišnje u 

kontinuitetu za 

2013, 2014 i 

2015  godinu. 

Zavod  za 

zapošljavanje, 

osnovne i srednje škole 

POVJERENSTVO  ZA 

ŠPORT I MLADE 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

2013: 900  

 

2014: 900  

 

2015: 900  

Neinformiranost 

Mladi  nisu 

informirani o 

aktivnom pronalasku 

posla, ne koriste info 

portale i ne znaju na 

pravi način 

prezentirati 

poslodavcu svoja 

znanja, 

vještine i sposobnosti 

kao ni napisati 

adekvantan i potpuno 

istinit životopis (CV). 

Istina, ne postoje 

ustanove niti 

organizacije koje 

nude ovakav vid 

neformalne 

edukacije. 

 

 

Jedna trećina 

mladih koji se 

nalaze na tržištu 

rada je prošla 

seminare o 

načinu i 

metodama 

zapošljavanja, 

pisanja 

životopisa, kao i 

načinima 

upoznavanja 

poslodavca o 

svojim znanjima 

vještinama i 

sposobnostima. 

- organizirati i 

provesti obuku o 

načinu i metodi 

aktivnog traženja 

posla (korištenja 

WEB portala) o 

pisanju životopisa 

(CV) i prijavnog 

pisma, kao i načina 

predstavljanja na 

intervjuima. 

 

 

 

- kreirati i plasirati 

vodič o 

načinima i 

metodama aktivnog 

traženja posla. 

 

 

 

Srpanj  2013. 

Srpanj  2014. 

Srpanj  2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studeni 2013. 

Studeni 2014. 

Studeni 2015. 

Zavod za zapošljavanje 

Vijeće mladih općine 

Tomislavgrad 

Udruge mladih 

Referent  za mlade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udruge mladih, Vijeća 

učenika 

Povjerenstvo za šport i 

mlade 

Referent  za mlade 

2013: 900  

 

2014: 900  

 

2015: 900  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013: 200  

 

2014: 200  

 

2015: 200  

 

 

 

Nedovoljna 

edukacija 

Mladi su 

neadekvatno, 

tehnološkom 

napretku vremena u 

kojem žive, 

educirani o modernim 

načinima i uvjetima 

-15% 

nezaposlenih 

mladih ljudi 

je prošlo tečaj iz 

engleskog, 

njemačkog  ili 

drugog stranog 

jezika, kao i 

rada na 

- organizirati 

tečajeve  stranih 

jezika i 

rada na računalu. 

 

 

 

 

 

Svibanj 2013. 

Svibanj 2014. 

Svibanj 2015. 

 

 

 

 

 

 

Zavod  za 

zapošljavanje, 

 

 

 

 

 

 

 

2013: 900  

 

2014: 900  

 

2015: 900  
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rada (rad na računalu, 

internet, strani jezici) 

koji zahtijevaju 

certifikate kao dokaze 

o poznavanju 

istih. 

računalu.  

 

 

 

 

 

 

-Mladi su 

upoznati sa 

načinom 

stjecanja 

neformalnog 

obrazovanja. 

 

 

 

 

 

 

 

- Kreirati program 

obuke: 

certificiranja 

neformalnog 

obrazovanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povjerenstvo za šport i 

mlade 

Udruge mladih, Vijeće 

mladih općine 

Tomislavgrad 

 

 

 

 

 

 

 

0  

Nepovjerenje 

Mladi ne poznaju 

legalne zakonske 

procedure kao ni 

prednosti pri 

zapošljavanju i 

prikupljanju 

dokumenata koji se 

traže, te vrlo često se 

ne prijavljuju na 

radna mjesta za koja 

imaju potrebne 

kvalifikacije. 

 

 

 

 

Mladi su stekli 

znanja iz 

ZAKONA I 

PRAVA pri 

zapošljavanju, 

kao i saznanja 

da poslodavac 

mora ispoštovati 

sve 

zakonske 

procedure, u 

protivnom će se 

usprotiviti na 

zakonom 

propisan način 

jer u njega 

dovoljno 

vjeruju. 

 

 

 

- organizirati 

predavanja i 

okrugle 

stolove na temu: 

„Zakonski okvir pri 

zasnivanju radnog 

odnosa“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rujan 

2013. 

2014. 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavod  za 

zapošljavanje 

Vijeće mladih 

Udruge mladih 

Povjerenstvo za sport i 

mlade 

0  

Nepoznavanje 

poduzetničkih 

prednosti i 

mogućnosti 

edukacije 

Mladi nisu 

poduzetnički 

educirani i ne 

poznaju mogućnosti 

poduzetništva i 

pokretanja vlastitog 

posla. Ne znaju kako 

od svoje ideje 

napraviti poslovni 

plan i pokrenuti 

vlastiti posao, isto 

kao što dovoljno ne 

znaju o poticajima i 

mogućnostima koje 

im se daju kao 

mladim poslovnim 

ljudima. 

Mladim do 30 

godina, koji prvi  

put  započinju 

mali proizvodni 

(posebno iz 

područja starih 

zanata) posao, 

za prvu godinu 

rada uvedene su 

porezne olakšice 

u iznosu od 

10%. 

- organizirati 

edukaciju za mlade 

iz 

poduzetništva i 

izrade 

POSLOVNOG 

PLANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipanj –  

rujan 

2013. 

2014. 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavod za zapošljavanje 

Educirani predavači 

sa iskustvom u 

edukaciji mladih za 

pokretanje vlastitog 

posla i izrade 

poslovnog plana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013: 

1.000  

 

2014: 

1.000  

 

2015: 

1.000  
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- poticati na nivou 

općine uvođenje 

Poreznih olakšica 

za pokretanje malog  

posla mladih do 30 

g. 

U kontinuitetu 

sve tri godine: 

2013. 2014. i 

2015. g. 

Povjerenstvo  za šport i 

mlade 

Referent  za mlade 

0  

 

 

 

 

 

Nemobilnost 

Mladi nerado odlaze 

iz svoje općine u 

neku drugu općinu ili 

Republiku Hrvatsku 

zbog osjećaja 

sigurnosti 

roditeljskog doma i 

dodatnih troškova 

koje bi zbog 

samostalnog življenja 

u drugom 

gradu proizašli i 

povećali njihova 

izdavanja koja 

uglavnom vide kao 

ravnotežu  ugodnijem 

životu. 

 

 

 

 

15%  

nezaposlenih 

mladih odlučilo 

promijeniti 

mjesto 

boravka radi 

zapošljavanja. 

-Educirati mlade 

putem tribina, 

susreta s mladima  

koji žive i rade u 

drugim općinama i 

županijama, kao i 

R. Hrvatskoj. 

-Upoznati mlade s 

potrebama, drugih 

gradova i županija, 

s 

deficitarnim 

strukama, cijenama 

stanovanja kao i 

prosječnim 

životnim 

troškovima u tim 

gradovima. 

-Uputiti mlade za 

prijavljivanje i 

slanje 

životopisa na 

portale koji nude 

posao.   

 

Travanj  2013. 

Travanj  2014. 

Travanj  2015. 

Povjerenstvo za šport i 

mlade 

Zavod  za 

zapošljavanje 

Vijeće mladih 

Udruge mladih 

Referent  za mlade 

0  

Nepoznavanje 

prednosti 

volonterskog rada 

Mladi ne poznaju 

stjecanje dodatnih 

sposobnosti, vještina 

i znanja kroz 

volonterski rad. 

 

Volonterizam je 

priznat oblik 

društvenog 

angažiranja i 

očituje se; 

svake godine u 

tijelima  uprave 

po 12 mjeseci 

volontira 

četrdesetoro 

mladih. 

-Uvesti mehanizme 

(pogodnosti i 

prednosti) za mlade 

koji se aktivno i 

volonterski 

uključuju u 

zajednicu 

-tiskati 

(sufinancirati)  

informativni bilten 

mladih za 

promociju 

volonterskog rada. 

Lipanj, srpanj, 

kolovoz 

2013. 

2014. 

2015. 

Zavod za zapošljavanje 

Povjerenstvo za šport i 

mlade 

Referent  za mlade 

2013: 100  

 

2014: 100  

 

2015: 100  

 

Troškovi po godinama: 

 

Godina 
Iznos 

 

2013.     4000        KM 

2014.     4000        KM 

2015.    4000        KM 

ukupno: 12000        KM 
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2. PODRUČJE: ZDRAVLJE MLADIH I KULTURA 

ŽIVLJENJA 

 

2.1. ZDRAVLJE 

 

2.1. 2.Analiza stanja 

 

 Zdravstveno stanje mlade populacije u općini 

Tomislavgrad, općenito ocjenjivano ovisi uvelike o stilu 

života i načinu ponašanja. 

 Potvrdu iznesene teze možemo pronaći između ostalog i 

u ponašanju mladih gdje se poremećaji u ponašanju i bolesti 

mladih javljaju kao izravna posljedica rizičnih ponašanja i 

smanjene brige o zdravstvenom osobnom statusu mladih: 

nekontrolirano – prekomjerno konzumiranje alkohola, 

pušenje duhana, konzumacija psihoaktivnih tvari, prerano 

stupanje u intimne odnose, neadekvatna – neudobna odjeća, 

nepravilna ishrana, neadekvatna tjelesna aktivnost, 

kooptiranje mladih u ovakve redove kroz prisilu, ucjenu, 

zlostavljanje. 

 Ovo često ima za posljedicu ugrožavanje čitave 

neposredne sredine u povećavanju broja ovisnosti, spolno 

prenosivih bolesti, narušavanje društvenih pravila kao i 

autoriteta obitelji i odgojnih institucija. 

Anketa o ovisnosti koju je provelo Vijeće mladih pokazala 

je poražavajuće ponašanje mladih. 

 Ako naša sredina ovakvo ponašanje tolerira, ne 

poduzima preventivne mjere, ne surađuje sa mladima, 

izravno sudjeluje u stvaranju ovakvog modela ponašanja 

mladih. Nesuzbijanjem neprihvatljivog ponašanja, 

preuzimamo odgovornost temeljem koje postajemo 

sudionici u stvaranju pogrešnih navika i običaja, pomagači 

pogrešnog modela ili kulta ponašanja za trenutno vrijeme 

kao i krivci za buduće generacije «bolesnog» življenja. 

Ovakvo življenje mladih dovodi do niza psihosocijalnih 

problema. 

 Kroz izvješća nadležnih tijela: sudstva, tužiteljstva, 

centra za socijalnu skrb, odgojno - obrazovnih institucija, 

nevladinih udruga, udruga mladih, iskustva, imamo sve više 

podataka o neprilagođenom ponašanju mladih: teškoće 

obavljanja svojih obaveza, napuštanje nastave, kuće, 

skitanje, uživanje u slobodnom ponašanju prema suprotnom 

spolu. Kršenje zakonskih regulativa: tučnjave, pljačke, 

negativni sudionici u prometu. Psihosomatske reakcije: 

Neprihvaćanje svog izgleda, njegovo funkcioniranje, 

različiti oblici raspoloženja. Teškoće na emotivnom planu: 

neadekvatno - nezrelo ponašanje prema svom statusu i 

kronološkoj dobi, nekritično emocionalno vezivanje za 

rizično društvo, razne sekte itd. Ovo je često posljedica 

nepripremljenosti mladih u odrastanju, nebrige o njihovom 

fizičkom i mentalnom zdravlju, kako u obitelji, tako i u 

odgojno-obrazovnim institucijama, smanjenog angažmana i 

nezainteresiranosti mladih, nedostatka dugoročnog plana u 

prevenciji o trenutnom stanju i budućnosti svega 

navedenog. 

 Sve ovo ne može se sagledavati bez uzimanja značaja 

promjene načina života koje nam 

nameću standardi kroz tempo življenja, rada, tehnologije, 

slobodnog vremena. 

 Samo jaka prevencija, jake zdravstveno-odgojne mjere 

uz angažman cjelokupne društvene zajednice, uz 

nezanemarivu dosadašnju željenu uključenost mladih mogu 

pozitivno utjecati na suzbijanje i smanjenje problema 

vezanih za zdravlje mladih. 

 

2.2 KULTURA ŽIVLJENJA 

 

2.2.1. Analiza stanja 
 

 Kultura življenja mladih jedan je od temeljnih 

elemenata identiteta mladih u općini Tomislavgrad i važno 

područje njihove komunikacije, afirmacije i stila življenja. 

Kroz kulturu življenja mladi su često u prilici samokritički 

preispitivati tradicionalne kulturne obrasce i naslijeđe kao 

dio svog identiteta, te stvarati nove modele i kreiranje 

prostora za trenutne svoje interese bez procjene o dobitku 

takvog življenja. Često pod kulturom življenja mladi 

podrazumijevaju alternativno i izvaninstitucijalno kulturno 

stvaralaštvo mladih, međutim tu zanemaruju i značajne 

oblike institucijalnog kulturnoga i umjetničkog stvaranja 

kroz koje se nastoji afirmirati veći broj mladih kako iz 

gradske tako i ruralne sredine. 

Ne može se zanemariti činjenica da je općina Tomislavgrad 

u poslijeratnom periodu omogućila pristojne resurse u 

oblasti kulture sukladno mogućnostima i nadležnostima 

Općine. Međutim, bez dugoročnih planova, organizirane 

brige, edukacije mladih o značaju naslijeđenog, stvorenog, 

permanentnog praćenja življenja sa umijećem; mladi će se 

osjećati zanemareni, potisnuti iz značaja i odgovornosti 

prema naslijeđu, sebi i budućnosti kulture življenja. 

Bez ovakvog odnosa mladi će uvijek zamjerati zajednici 

kako ne nailaze  na razumijevanje, podršku političkih 

struktura, financiranje, prostor, povjerenje zajednice. Ovo 

će im biti često opravdanje za njihove neuspjehe i 

pasivnost. 

Mnogi pokušaji u samoorganiziranju mladih propadaju 

upravo zbog slabe podrške lokalne zajednice i političkih 

struktura. 

 

 Problemi mladih 

 

Problemi i potrebe mladih dobiveni istraživanjem, kao i 

uvažavanjem analize i mišljenja stručnih osoba iz ovih 

oblasti, a zbog dosadašnjeg zanemarivanja zdravlja mladih 

trebaju se usredotočiti na sljedeće: 

 

2.3.1. Poremećeno ponašanje mladih zbog 

nekontroliranog konzumiranja: alkohola, cigareta i 

psihoaktivnih tvari. 

 

2.3.2.  Psihosocijalni problemi mladih prouzrokovani 

prisilom, tučnjavom, ucjenom, 

zlostavljanjem, narušavanjem društvenih pravila i 

autoriteta odgojnih institucija, su u porastu. 

 

2.3.3.  Mladi su psiho - fizički nepripremljeni za 

odrastanje. 

 

2.3.4.  Mladi nemaju adekvatan odnos prema svome 

zdravlju, sebi i drugima, kulturnom 

naslijeđu i prirodi. 
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Problem Željeni rezultat Aktivnosti 
Vrijeme 

provođenja 

Odgovorne 

osobe/institucije 
Troškovi 

Poremećeno 

ponašanje mladih 

zbog 

nekontroliranog 

konzumiranja 

alkohola, cigareta i 

psiho aktivnih 

tvari. 

Podizanje svijesti kod 

mladih o 

posljedicama 

nekontroliranog 

konzumiranja 

alkohola,cigareta i 

psiho - aktivnih tvari. 

Broj mladih 

koji konzumiraju 

opojna sredstva je 

smanjen na 

minimum. 

Organizirati 

predavanja i 

okrugle stolove na 

temu 

prevencije bolesti 

ovisnosti 

- educirati mlade 

putem medija i 

tiskanih materijala 

- organizirati ulične 

kampanje i akcije 

veljača / ožujak 

2013,  2014, 

2015. 

Kontinuirano 

tijekom sve tri 

godine 

 

Dom zdravlja, 

Centar za 

socijalni 

rad, škole,  

nevladine 

organizacije, 

udruge mladih 

2013: 1500 

 

2014: 1200 

 

2015: 1500 

Psihosocijalni 

problemi mladih 

prouzrokovani 

prisilom, 

tučnjavom, 

ucjenom, 

zlostavljanjem, 

narušavanjem 

društvenih pravila i 

autoriteta odgojnih 

institucija su u 

porastu. 

 

 

 

 

 

 

Mladi (i njihovi 

roditelji i učitelji) 

žive u „zdravijoj“ 

sredini. Društveno 

neprihvatljiva 

ponašanja su 

rijetkost, a ne pravilo. 

- organizirati 

edukaciju o 

pravima mladih i 

djece, 

roditelja i pedagoga 

- pokrenuti i 

podržati rad 

savjetodavnog 

multidisciplinarnog 

tima (po potrebi 

pokrenuti mobilni 

tim za 

rad na terenu u 

udaljenim 

mjesnim 

zajednicama). 

 

 

svibanj / lipanj 

2013, 

2014, 2015, 

jesen 

2013, 

rujan - prosinac       

2014, 

2015. 

Ministarstvo 

unutarnjih 

poslova , 

Općina, Centar za 

Socijalnu skrb, 

udruge mladih, 

škole, 

Vijeća učenika i 

roditelja, 

stručnjaci 

iz pojedinih 

oblasti 

2013:  300 

 

2014: 2000 

 

2015: 2000 

 

Mladi su psiho - 

fizički 

nepripremljeni za 

odrastanje. 

Zdravi i odgovorni 

mladi ljudi postaju 

pouzdani nositelji 

razvoja lokalne 

zajednice u svim 

sferama življenja. 

- osmisliti i 

distribuirati brošure 

- organizirati 

edukaciju, npr. 

razvojne faze: 

pubertet, 

adolescencija 

svibanj  2013, 

svibanj. 2014, 

svibanj  2015, 

listopad 2013, 

2014, 2015 

Škole, Dom 

zdravlja, 

nevladine 

organizacije, 

Općina, udruge 

mladih, 

stručnjaci iz 

pojedinih oblasti 

2013: 700 

 

2014: 700 

 

2015: 700 

Mladi nemaju 

adekvatan 

odnos prema svome 

zdravlju, sebi i 

drugima, kulturnom 

naslijeđu i prirodi. 

Zdravi i zadovoljni 

mladi imaju izgrađen 

pozitivan stav prema 

sebi, drugima i 

okolini. 

- osmisliti i 

pokrenuti redovne 

radio emisije na 

lokalnom radiju o 

temama iz kulture 

življenja 

- organizirati 

redovnu 

edukaciju, praćenu 

adekvatnim 

akcijama s ciljem 

jačanja veze 

između očuvanja 

zdravlja i okoliša. 

Po potrebi, 

kontinuiranim 

tijekom sve tri 

godine. 

Općina, Kulturno 

informativni 

centar, 

udruge mladih i 

ekološke 

organizacije i 

stručnjaci iz 

pojedinih oblasti, 

škole. 

2013: 700 

 

2014: 700 

 

2015: 700 
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Troškovi po godinama: 

Godina Iznos 

2013. 3200                 KM 

2014. 4600                 KM 

2015.       4900                 KM 

Ukupno:     12700                 KM 

 

 

3.PODRUČJE:  KVALITETNO  SLOBODNO  

VRIJEME  MLADIH 

 

3.1. 

 

 Slobodno vrijeme mladih prilično je neorganizirano 

područje na kojeg, izvan slobodnih školskih aktivnosti 

ostale službene institucije imaju veoma malo utjecaja. 

 Ako se izuzmu pokušaji ili projekti nevladinih 

organizacija, rad vjerskih zajednica, ostalo je prepušteno 

izboru samih mladih, a on uglavnom završava u ponudi 

ugostiteljskih objekata. Kada mladi sami iniciraju, oblikuju 

i počnu provoditi programe osmišljavanja slobodnog 

vremena, nije rijetko da takve inicijative zastanu ili 

propadnu zbog prostornih uvjeta za rad, troškova i ugase se 

usprkos početnom entuzijazmu (dramske grupe i sl.). 

 Drugi, mogući put realizaciji ovakvih ideja je njihova 

komercijalizacija, profesionalizam (naročito u športu) kada 

ti sadržaji postaju nedostupni širem krugu korisnika. 

 Svi oblici slobodnih aktivnosti u školama i športske 

aktivnosti najčešće se odvijaju u sekcijama, ali mnoge škole 

nemaju odgovarajuće športske terene (dvoranu, vanjske 

terene) ili nemaju potreban standard opremanja ili 

održavanja. Aktivnosti športskih klubova i športske 

manifestacije odvijaju se kroz djelovanje športskih klubova, 

prije svega nogometnog. Osim kroz rad športskih klubova 

održavaju se i tradicionalne športske manifestacije iz tzv. 

školskog športa: malonogometni turniri, na kojima 

najvećim dijelom sudjeluju mladi. Trenutno najveći broj 

mladih na području naše općine u slobodno vrijeme bavi se 

športom kroz angažiranje u raznim športskim klubovima, 

školama i podmlacima športskih klubova i sl. 

 Mladima su na izboru 4 nogometna kluba sa sekcijama 

mladih i jednom školom nogometa, dva taekwondo kluba,  

jedan košarkaški, rukometni, šahovski, skijaški, 

stolnoteniski, atletski,  jedan ženski košarkaški i jedan 

ženski rukometni klub. Prema rezultatima provedenog 

istraživanja kako mladi provode slobodno vrijeme, svega 

11 % ih je odgovorilo da se aktivno bavi nekim sportom. 

Razlog za ovakvu malu populaciju mladih koja se bavi 

sportom treba tražiti i u ponudi mogućnosti za bavljenje 

sportovima. Tako su djevojkama npr. na izboru samo 

košarkaški, rukometni, taekwondo  klub i nekoliko 

kombiniranih klubova. 

 Sportski tereni koji se grade ili saniraju u mjesnim 

zajednicama ili kao školska igrališta uglavnom su pogodni 

za nogomet, rukomet ili košarku, dok ne postoje teniski 

tereni i teren za atletiku. Izgradnjom ovakvih terena 

omogućio bi se veći izbor sportskih sadržaja i za djevojčice.  

 

 U okviru tradicionalnih općinskih kulturnih 

manifestacija održavaju se i sadržaji namijenjeni učenicima 

i mladima. Tako se u okviru škole održavaju različita 

natjecanja iz pojedinih predmeta u školi redovno. 

 

 Bogato kulturno-povijesno nasljeđe Tomislavgrada nudi 

mogućnost mladima za detaljnije upoznavanje s više 

činjenica o Tomislavgradu i njegovoj prošlosti i kulturi, 

koje se kroz obrazovni sistem ne obuhvaćaju. U oblasti 

kulturnih aktivnosti mladih već su tradicionalne postale 

smotra folklora u sklopu „Dana Nikole Tavelića“, smotra 

folklora u organizaciji, HKUD-a "Fra Mijo Čujić" 

Bukovica, HKUD-a „Fra Jozo Križić“ Roško Polje i 

HKUD-a „Sitan tanac“ Šujica. Često su inicirane i 

realizirane aktivnosti mažoretkinja sa zapaženim 

rezultatima u zemlji i inozemstvu, sekcija mladih (kao što 

je dramska sekcija), ali i rad sekcija mladih u sklopu 

Udruge građana "Dobri ljudi“, organiziranjem raznih 

manifestacija. 

 

 Također, u kulturnim i zabavnim sadržajima redovni su 

sadržaji namijenjeni mladima, od cjelovečernjih koncerata i 

tradicionalnih manifestacija, kao što je "Prvi glas Duvna". 

Za održavanje ovakvih i sličnih manifestacija, kazališnih 

predstava i koncerata mogućnosti su vrlo ograničene zbog 

loših uvjeta kino dvorane ili nepostojanja druge 

multifunkcionalne dvorane za ovakve sadržaje. Zbog 

nemogućnosti osiguranja dvorane ili uvjetne prostorije za 

rad, već nekoliko godina se bezuspješno pokušava 

pokrenuti rad plesne škole, limene glazbe, likovne sekcije i 

drugih sekcija pri kulturnoumjetničkim društvima, jer 

problem osiguranja i optimalnog zagrijavanja prostora za 

rad onemogućava opstajanje ovih sekcija u zimskom 

periodu kad bi njihov rad bio intenzivniji. 

 

3.2. Problemi mladih 

 

3.2.1. Nedostatak športskih dvorana za realizaciju svih 

športskih aktivnosti u optimalnim terminima za 

treninge. 

 

3.2.2. Nedostatak prostora / dvorana za probe 

kulturnoumjetničkih društava i njihovih sekcija, 

mažoretkinja, rad dramske sekcije i kreativne 

radionice. 

 

3.2.3. Mladi imaju ideje za realizaciju kratkih 

kreativnih i zabavnih sadržaja, ali im nedostaju 

sredstva za njihovu realizaciju. 

 

3.2.4. Mladi nisu dovoljno upoznati o kulturno-

povijesnom nasljeđu Tomislavgrada. 

 

3.2.5. Uređenje kino dvorane za prikazivanje filmova i 

drugih projekcija, 

gostovanje kazališnih predstava, održavanje koncerata. 
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Problem 
Željeni 

rezultat 
Aktivnosti 

Vrijeme 

provođenja 

Odgovorne 

Osobe/institucije 
Troškovi u KM 

Nedostatak športskih 

dvorana za realizaciju 

svih športskih aktivnosti 

u optimalnim terminima 

za treninge. 

1.Svi športski 

klubovi imaju 

osigurane 

termine za 

treninge u 

športskoj 

dvorani i 

područnim 

školskim 

športskim 

dvoranama. 

2. Športski 

klubovi imaju 

prioritet u 

osiguranju 

termina za 

treninge u 

odnosu  na 

ekipe 

rekreativaca. 

Koordinacija svih 

športskih klubova 

koji treninge 

obavljaju u 

športskim 

dvoranama, kako 

bi se osigurali 

optimalni termini 

za 

treninge, 

rukovodeći se 

uzrastom timova. 

Svakog svibnja        

2013.-2015. 

Općinski 

načelnik, športska 

društva, 

 

srednje škole i 

osnovna škola 

-- 

 

 

Nedostatak prostora / 

dvorana za probe 

kulturnoumjetničkih 

društava i njihovih 

sekcija, mažoretkinja, 

rad dramske sekcije i 

kreativne radionice. 

Mladima je 

osiguran 

prostor za 

folklorne i 

plesne probe, 

održavanje 

rada sekcija i 

kreativnih 

radionica. 

Izgradnja centra 

za mlade s 

optimalnim 

kapacitetima i 

višenamjenskim 

dvoranama za 

realizaciju 

kulturnih i 

kreativnih 

sadržaja mladih 

2013. – 2015. Općina 

Tomislavgrad, 

udruge mladih, 

Vijeće mladih, 

 

Kroz realizaciju 

projekata iz Mape 

razvoja općine 

Tomislavgrad 

 

 

Mladi imaju ideje za 

realizaciju kratkih 

kreativnih i zabavnih 

sadržaja, ali im 

nedostaju sredstva za 

njihovu realizaciju. 

Mladi, 

neformalne 

grupe, 

organizacije iz 

gradskih i 

ruralnih 

sredina su 

osmislili i 

proveli 

kulturne i 

zabavne 

programe 

koje su sami 

realizirali i 

prezentirali 

zajednici 

 

Osiguranjem 

grant sredstava za 

mini projekte 

mladih podržati 

rad 

dramskih, 

glazbenih, strip, 

dizajnerskih, 

likovnih sekcija i 

sl. koje će imati 

javnu 

prezentaciju za 

druge mlade 

putem izložbi, 

nastupa. 

 

2013. 

2014. 

2015.   

Kulturno 

informativni 

centar,  Gradska 

knjižnica, 

Vijeće mladih, 

udruge mladih,   

škole 

2013.      4000,oo       

2014.      4000,oo       

2015.      4000,oo       
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Mladi nisu dovoljno 

upoznati o kulturno -

povijesnom  nasljeđu 

Tomislavgrada 

Informirani i 

obučeni mladi 

o kulturno-

povijesnoj 

baštini 

obavljaju 

poslove 

turističkih 

vodiča za 

mlade. 

Kreirati i provesti 

obuku 

zainteresiranih 

mladih za 

upoznavanje 

kulturno-

povijesnog 

nasljeđa 

Tomislavgrada 

koji će kroz 

mladenačko 

obrazovanje 

prenijeti 

znanje na druge 

mlade. 

2013. Služba za 

društvene 

djelatnosti, 

Kulturno 

informativni 

centar, Gradska 

knjižnica, Vijeće 

mladih, nevladine 

organizacije 

2013.      1000.oo  

Uređenje kino 

dvorane za prikazivanje 

filmova, drugih 

projekcija, gostovanje 

kazališnih predstava,  

održavanje koncerata. 

Značajno se 

povećao broj 

mladih  koji 

posjećuju kino 

i druge 

predstave i 

projekcije, 

odlaze na 

koncerte. 

Školski 

Festival 

stvaralaštva i 

učenici 

glazbene škole 

imaju uvjete  

za održavanje 

koncerata i 

predstavljanje 

svih oblika 

kulturnog 

stvaralaštva. 

Rekonstrukcija 

postojeće kino 

dvorane, 

osiguranje 

pratećih 

prostorija, ulaza. 

2013. 

 

2014. 

Općina 

Tomislavgrad, 

Kulturno 

informativni 

centar 

Kroz realizaciju 

općinskog Plana 

kapitalnih 

investicija 

 

Troškovi po godinama: 

Godina Iznos 

2013.   5000,oo                  KM 

2014.   4000,oo                  KM 

2015.   4000,oo                  KM 

Ukupno 13000,oo                  KM 
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4. PODRUČJE: NEFORMALNO OBRAZOVANJE, 

SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU I 

INFORMIRANJE 

 

4.1. NEFORMALNO OBRAZOVANJE 

4.1.1.Analiza stanja 

 Pored formalnog obrazovanja tj. školskog (službeni 

sustav obrazovanja kroz osnovno, srednje i visoko 

obrazovanje), veliki značaj u životu mladih ljudi treba imati 

i neformalno obrazovanje koje je zamišljeno kao dopuna 

formalnom i neophodno je kako bi postigli željene 

rezultate. Neformalno obrazovanje je organizirana 

obrazovna aktivnost izvan uspostavljenih formalnih sustava 

koje treba služiti određenim grupama sudionika u procesu s 

točno definiranim obrazovnim ciljevima. Stoga vitalni 

značaj neformalnog obrazovanja je učiti mlade 

samostalnosti i jačanju vrijednosnih sustava. 

 Neformalno obrazovanje uglavnom se provodi kroz 

interaktivne radionice, seminare, treninge sa različitom 

metodologijom, uz korištenje praktičnog rada, vježbi, 

timskih projekata, istraživačkih radova, simulacija, 

oglednih slučajeva i sl. Teme kao što su ravnopravnost 

spolova, seksualno i reproduktivno zdravlje, rješavanje 

konflikta, ljudska prava, nenasilna komunikacija itd. su 

teme koje nisu dovoljno ili nisu nikako nazočne u 

nastavnim planovima i programima, a neformalno 

obrazovanje ih pokriva i obrađuje. Temeljni rizik je u tome 

jeli kvaliteta nekog programa neformalnog obrazovanja 

adekvatan? Budući da u BiH ne postoji institucija koja vrši 

ovjeru valjanosti određenih programa i trenera trebale bi 

općine tražiti na uvid programe takvog obrazovanja kao i 

podatke o edukatorima tj. njihovo obrazovanje i dosadašnja 

iskustva. Rezultati istraživanja koje je provelo Vijeće 

mladih općine Tomislavgrad na području općine, pokazuju 

da je veoma mali broj mladih koji pohađaju neformalne 

edukacije. Ipak zanimanje postoji. Većina edukativnih 

radionica se ne odvija na području općine Tomislavgrad, 

tako da mladi moraju da putuju do određenih odredišta gdje 

se održavaju radionice i da troše svoje vrijeme i novac na 

putovanja i smještaje. Također radionice koje se odvijaju na 

području općine Tomislavgrad nedovoljno su kvalitetne i 

njihova vrijednost nije priznata u široj javnosti kao i sama 

ponuda istih je nedovoljna. 

 Na području općine Tomislavgrad trenutno djeluje 

nekoliko udruga mladih, pa i Vijeće mladih koji 

organiziraju pohađanje neformalne edukacije najčešće u 

drugim većim sredinama. To naravno nije dovoljno da bi se 

zadovoljila potreba mladih ljudi na području općine 

Tomislavgrad za neformalnom edukacijom. Iz svega 

navedenog proizlazi zaključak kako mali postotak 

ispitanika polazi kvalitetnu neformalnu edukaciju, te da bi 

općina trebala da kreirati programe razvoja neformalnog 

obrazovanja u suradnji s nevladinim organizacijama i 

stručnjacima po tom pitanju pružajući im financijsku i 

drugu potrebnu pomoć.4.1.2. Problemi mladih 

 

4.1.2.1. U općini Tomislavgrad  ne postoji centar  za 

mlade u kojem bi se 

mladi mogli okupljati i kako kreativno tako i 

organizirano provoditi slobodno vrijeme i neformalno 

se educirati. 

 

4.1.2.2. Ponuda neformalnog obrazovanja za mlade u 

općini Tomislavgrad je veoma loša. 

 

4.1.2.3. Nedovoljan broj educiranih trenera i ograničena 

materijalna sredstva otežavaju realizaciju neformalne 

edukacije. 

 

  

6. SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU ( 

RAZVOJ  LOKALNE  ZAJEDNICE) 

 

4.2.1. Analiza stanja 

 Mladi u BiH (to su osobe od 15 do 30 godina) čine 

skoro četvrtinu populacije. Najizravniji način utjecaja 

mladih na razvoj lokalne zajednice je sudjelovanje u vlasti i 

odlučivanju tj. tipična politička participacija. No, nemoguće 

je očekivati od mladih da budu ravnopravni sa političarima 

zbog niza razloga kao što je stupanj edukacije, način 

komunikacije i shvaćanja političkih procesa, političkog 

sustava, birokratskih procedura i sl. Zbog toga Europska 

unija nalaže postojanje posebnih kanala, modela i tijela za 

sudjelovanje mladih. Jedan od mogućih modela je Vijeće 

mladih. Umrežavanjem udruga mladih utemeljuje se Vijeće 

mladih koje predstavlja krovnu udrugu mladih općine. Cilj 

takvog udruživanja je da Vijeće mladih bude jezgra 

provođenja interesa mladih u jednoj lokalnoj zajednici, tj 

prostor gdje će mladi moći naći zajedničke interese koje će 

onda kroz pojedine kanale poslati prema lokalnim vlastima. 

U isto vrijeme lokalne vlasti imaju jasno definiranog 

partnera unutar lokalne politike za mlade. Temeljna 

jedinica za aktivizam mladih i njihov angažman u društvu 

najčešće se u BiH naziva udrugom mladih. Osim udruga 

mladih postoje i drugi oblici uključivanja mladih kao što su 

okrugli stolovi, tribine, konzultacije, radionice i sl. Podaci 

do kojih dolazimo iz istraživanja koje je provelo Vijeće 

mladih općine Tomislavgrad na području općine nisu 

optimistični. Naime, 41 % ispitanika smatra da su mladi i 

njihove inicijative malo podržane od strane lokalne vlasti. 

 Mladi su u Tomislavgradu nedovoljno zastupljeni u 

političkom životu. Stupanj uključenosti mladih u 

političkom odlučivanju, ali i drugim odlučivanjima 

onemogućuje im kreiranje  njihove budućnost. Postoji 

Povjerenstvo za šport i mlade, koje postoji duže vrijeme, ali 

se  rijetko sastaje i uglavnom rješava problematiku sporta. 

Vijeće mladih općine Tomislavgrad je prvo Vijeće mladih u 

FBiH koje je imenovalo svoje predstavnike u Povjerenstvo 

za sport i mlade pri Općinskom vijeću. Uključivanje 

predstavnika Vijeća mladih u ovo tijelo trebalo bi 

pridonijeti boljem radu Povjerenstva. Mladima treba 

dopustiti sudjelovanje u političkom životu, radu škola, 

mjesnih zajednica, udruga zbog stjecanja iskustva i 

povjerenja koje im je potrebno da bi u društvenom životu 

učinili korak naprijed. Tako je jedino moguće da mladi daju 

svoj doprinos stvaranju demokratskog i civilnog društva. 
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4.2.2. Problemi mladih 

 

4.2.2.1.. Nedostatak struktura za sudjelovanje mladih u 

društvu kao tijelo koje će zastupati jedinstvene interese 

mladih kako u gradu, tako i na selu. 

 

4.2.2.2. Mala stavka u proračunu za mlade otežava rad 

udruga mladih. 

  

4.3. INFORMIRANJE 

 

4.3.1. Analiza stanja 

 

 Mogućnost pravovremenog dobivanja, analize i 

korištenja informacija je u današnje vrijeme vrlo važna za 

mlade. Zahvaljujući informacijama pojedinac ili 

organizacija može postići veoma dobre rezultate u svom 

radu i tako proširiti mogućnosti dostupne mladim ljudima. 

Pojam „informiranje mladih na lokalnom nivou“ označava 

da lokalne vlasti informiraju redovno mlade ljude o svim 

temama koje su za njih interesantne. Danas je to moguće 

uraditi na različite načine. Problem se javlja kada su mladi 

nedovoljno i neblagovremeno informirani o događanjima 

koja su veoma bitni za njih. Najveći problem, kada je u 

pitanju informiranje predstavlja nedovoljna umreženost i 

povezanost mladih. Ona se očitava u tome što informacije, 

koje bi trebale biti dostupne svima, ostaju zatvorene u 

uskom krugu njihovih korisnika, odnosno onih koji su 

aktivni na nekim poljima. Iako se svi vidovi organiziranja 

mladih zasnivaju na dobronamjernim razlozima i želji za 

omasovljenjem, vrlo brzo dolazi do problema slabog 

protoka informacija. Jedan od razloga leži i u samim 

mladima, jer vrlo često i ne pokazuju nikakav interes za 

dobijanje informacija. 

 Vidljivo je da problem neinformiranosti mladih na 

području općine Tomislavgrad rangiran na vrlo visokom 

mjestu, što je očit podatak za poduzimanje određenih 

koraka kako bi se riješio ovaj problem. Problem 

neinformiranosti je teško riješiti odmah i općina bi trebala 

stalno raditi na informiranju mladih, iako je poduzela 

određene korake kao što je informiranje putem oglasnih 

ploča, zatim preko web stranica, letaka, radio emisija itd. U 

planu je izrada web portala Vijeća mladih. Također imamo 

lokalne dopisnike tiskanih medija kao i JP Radio 

Tomislavgrad koji surađuje s mladima, ali ipak ta suradnja 

nije dovoljna. Preduvjeti dobre suradnje mladih i lokalne 

vlasti je uspostava protoka informacija i dijalog između 

mladih i lokalne vlasti. 

 

4.3.2. Problemi mladih 

 

4.3.2.1.  Mladi nemaju dobar pristup informacijama o 

mogućnostima njihovog sudjelovanja u društvu i 

neformalnom obrazovanju. 

 

4.3.2.1.  Prilikom odabira daljnjeg školovanja (srednja 

škola, studij) mladi nemaju dovoljno informacija o 

mogućem izboru budućeg zanimanja. 
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Problem Željeni rezultat Aktivnosti 
Vrijeme 

provođenja 

Odgovorne 

Osobe / 

institucije 

Troškovi u 

KM 

U općini 

Tomislavgrad  ne 

postoji centar  za 

mlade u kojem bi se 

mladi mogli okupljati 

i kako kreativno tako 

i 

organizirano 

provoditi slobodno 

vrijeme i neformalno 

se educirati. 

 

 

Osiguran i adekvatno 

opremljen prostor 

za mlade u kojem će 

svi mladi općine 

Tomislavgrad imati 

priliku za kreativno 

izražavanje i 

educiranje. 

- pokrenuti 

inicijativu za 

osiguranje 

prostora za 

mlade 

2013.  pa do 

konačnog 

rješenja problema 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće 

Tomislavgrad 

Povjerenstvo  za 

šport i mlade, 

Vijeće mladih i 

udruge mladih 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponuda neformalnog 

obrazovanja za mlade 

u općini 

Tomislavgrad je 

veoma loša. 

Mladi (10 %) su 

obučeni o temama o 

građanskom društvu, 

nevladinom sektoru, 

volonterizmu, o radu 

s mladima itd. 

Obučeni mladi se 

angažiraju i pokreću 

vlastite inicijative. 

Organizirati 

jednogodišnju 

obuku za 

predstavnike 

udruga mladih. 

Organizirati 

radionice / 

seminare na 

teme za koje 

mladi iskazuju 

zanimanje. 

 

2013. 

2014. 

2015. 

Kontinuirano sve 

tri godine, po 

potrebi 

Vijeće mladih, 

udruge mladih 

 

Referent 

za mlade,   

Mjesne zajednice 

 

 

2013.:  1500 

 

 

2014.:  1000 

 

                   

2015.:   800 

Nedovoljan broj 

educiranih trenera 

otežava realizaciju 

neformalne 

edukacije. 

Aktivnim mladima je 

omogućena dodatna 

edukacija, čime im se 

otvara i mogućnost 

honorarnog 

zapošljavanja (kao 

treneri). 

Neformalno 

obrazovanje 

mladih 

Organizirati 

obuku mladih za 

„Trening za 

trenere“. 

Izraditi program 

neformalnog 

obrazovanja za 

mlade. 

2013. 

2014. 

2015. 

 

Vijeće mladih, 

udruge mladih i 

druge 

specijalizirane 

organizacije ili 

pojedinci u 

neformalnom 

obrazovanju;  

Referent za mlade 

2013:  2000 

 

2014:  1500 

 

2015:  800 

Nedostatak struktura 

za sudjelovanje 

mladih u društvu kao 

tijelo koje će 

zastupati jedinstvene 

interese mladih kako 

u gradu, tako i na 

selu. 

 

Aktivni mladi koji 

aktivno sudjeluju u 

društvenom životu 

lokalne zajednice – 

Pasivnost mladih, 

naročito u ruralnim 

sredinama je 

smanjena, a mladima 

je dana 

mogućnost da aktivno 

sudjeluju u 

društvenim 

tijekovima. 

Ojačati poziciju 

Vijeća mladih 

općine 

Tomislavgrad 

 2013. 

 2014. 

Općina 

Tomislavgrad, 

Vijeće mladih i 

udruge mladih, 

Referent za 

mlade 

2013:  1000 

 

2014:    400 
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Mladi nemaju dobar 

pristup 

informacijama o 

mogućnostima 

njihovog 

sudjelovanja u 

društvu i 

neformalnom 

obrazovanju. 

 

 

Otvaranjem info-

pulta mladima se 

otvara 

mogućnost pristupa 

svim relevantnim 

informacijama na 

jednom mjestu. 

 

Opremiti info 

pult u 

prostorijama  

udruga mladih.  

Educirati i 

zaposliti osobu 

za rad na info 

pultu 

 

2013. 

2014. 

2015. 

 

Općina 

Tomislavgrad, 

Vijeće mladih i 

udruge mladih 

 

2013:  1000 

 

2014:  1000 

 

2015:  1000 

Prilikom odabira 

daljnjeg školovanja 

(srednja škola, studij) 

mladi nemaju 

dovoljno informacija 

o mogućem izboru 

budućeg zanimanja. 

Mladi se školuju za 

zanimanja za koja 

imaju sklonosti i sa 

kojima su 

konkurentniji na 

tržištu rada. 

Pokrenuti 

inicijativu za 

otvaranje 

savjetovališta za 

učenike i 

buduće 

studente. 

Obučiti osobu 

koja će 

savjetovati 

mlade pri 

odabiru 

zanimanja i 

pokrenuti rad 

savjetovališta. 

 

2013. 

2014. 

2015. 

Zavod za 

zapošljavanje, 

Općina 

Tomislavgrad 

Srednje škole, 

Vijeće mladih, 

udruge mladih 

2013:  2000 

 

2014:  1500 

 

2015:  1500 

 

 

Troškovi po godinama: 

Godina Iznos 

2013. 7500                 KM 

2014. 5400                 KM 

2015. 4100                 KM 

Ukupno 17000               KM 
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V.    S A Ž E T A K 

 

 Popraviti položaj mladih u lokalnoj zajednici, tj. pružiti 

priliku mladima za razvijanje svojih potencijala i 

mogućnosti kako bi bili korisni članovi zajednice i mogli 

utjecati na smanjenje neprihvatljivih oblika ponašanja među 

mladima, što se ne može postići preko noći. Uz djelovanje 

svih institucionalnih mehanizama, ipak je realnost da nema 

dovoljno ni financijskih ni ljudskih resursa za velike i brze 

promjene. Zbog toga je pristup  problemu kroz izradu 

Strategije za mlade način za sustavno i plansko rješavanje 

problema i zadovoljavanje potreba mladih. 

 Prva prijetnja njenom ostvarivanju može biti osiguranje 

izvora financiranja. 

 Podrazumijeva se, da je temeljni izvor sredstava za 

njenu realizaciju Proračun općine Tomislavgrad. Međutim, 

i za dosadašnju realizaciju aktivnosti i projekata mladih, 

postojale su mogućnosti financiranja i od međunarodnih 

organizacija, gospodarskih subjekata, a nešto se realiziralo i 

uz samofinanciranje projekta. Usvajanjem ovog dokumenta, 

mogućnosti financiranja postaju izvjesnije, jer se radi o 

dokumentu službeno  prihvaćenom i pravno valjanom, koji 

mladima i udrugama mladih otvara put za prijavljivanje  

kod drugih donatora i brojnih europskih fondova za ove 

namjene. 

 Do sada nisu postojali nikakvi oblici brige o mladima na 

državnom nivou. Na Federalnom nivou postoji Zakon o 

mladima koji donekle regulira ovu oblast. 

Na županijskom nivou nažalost nije urađeno ništa. Ali se i 

na nabrojanim nivoima vlasti 

izrađuju dokumenti i uspostavljaju tijela za njihovu 

realizaciju, te je izvjesno 

očekivati i sredstva iz ovih izvora. 

 

I. PREGLED TROŠKOVA PO GODINAMA I 

OBLASTIMA 

Podruje 

djelovanja 

Iznos 

KM 

u 2013. 

Iznos 

KM 

u 2014. 

Iznos 

KM 

u 2015. 

Ukupan 

iznos 

KM u 

oblasti 

1. NEZAPOSLENOST I 

PODUZETNIŠTVO 

MLADIH 

4000 4000 4000 12000 

2. ZDRAVLJE I 

KULTURA 

ŽIVLJENJA 

3200 4600 4900 12700 

3.KVALITETNO 

SLOBODNO 

VRIJEME MLADIH 

5000 4000 4000 13000 

4.NEFORMALNO 

OBRAZOVANJE, 

SUDJELOVANJE 

MLADIH U DRUŠTVU I 

INFORMIRANJE 

7500 5400 4100 17000 

UKUPNO PO 

GODINAMA 
19700 18000 17000 54700 

 

 

VII.      PROVOĐENJE  I  MONITORING 

 

 Radi praćenja realizacije Strategije, tj. zacrtanih 

područja djelovanja i aktivnosti u njima predviđenih, 

neophodno je da se Skupina za podršku sastaje povremeno i 

po potrebi kako bi se sagledalo njeno provođenje sukladno 

s planiranim ciljevima, rokovima i sredstvima. Strategija 

nije konačan dokument, ona se svakako treba privremeno 

aktualizirati sukladno  trenutnim potrebama ili 

novonastalim prilikama. 

 Sustav praćenja (monitoringa) omogućuje svim 

uključenim stranama da se informiraju o napretku 

provođenja Strategije. 

 Monitoring služi za otkrivanje u kojoj mjeri i koliko 

uspješno Strategija doprinosi poboljšanju položaja mladih. 

Monitoringom se odgovara na dva ključna pitanja: 

-Obećava li Strategija i realnost njenog provođenja 

smanjenje problema mladih? Je li ona još pravovaljana i 

provodi li se adekvatno? 

-Slijede li Strategiju aktivnosti koje se provode? 

Tehnike koje se mogu koristiti za monitoring su: 

-anketiranje građana, naročito mladih, 

-prikupljanje statističkih podataka, od svih subjekata koji se 

bave mladima 

-intervjuiranje ciljnih grupa, 

-održavanje okruglih stolova. 

 Zajedničkim djelovanjem svih uključenih ali i 

zainteresiranih strana Strategija za mlade može opravdati 

svoje postojanje, i biti primjer općinama u okruženju i 

partnerskim općinama kako se institucionalno i strateški 

planirano pristupa rješavanju jednog pitanja u lokalnoj 

zajednici - zadovoljavanju potreba mladih . 

 

      Skupina za podršku izradi  

       Strategije za mlade      

 

S A D R Ž A J 

 

I.  UVOD……………………………..……………….......2 

II. ANALIZA STANJA………………………..............3 

III. PRISTUP RJEŠAVANJU PROBLEMA……..........4 

IV. PLAN DJELOVANJA PO PODRUČJIM……........6 

1.Zapošljavanje i poduzetništvo mladih…………...…...6 

2. Zdravlje mladih i kultura življenja……….…..….....18 

3. Kvalitetno slobodno vrijeme mladih………...….......22 

4. Neformalno obrazovanje, sudjelovanje mladih u 

društvu i informiranje………………….….……...........28 

V. SAŽETAK....................................................................35 

VI. PREGLED TROŠKOVA PO GODINAMA I 

PODRUČJIMA.................................................................36 

VII. PROVOĐENJE I MONITORING ……................37 

II. SADRŽAJ…………………...…………….…………39 

 

Broj: 01-02-463/13 

Tomislavgrad,  21.ožujka 2013. godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 
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*** 

 

 Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad 

("Službeni glasnik općine Tomislavgrad", broj: 2/09, 2/00 i 

6/05), članka 8. Zakona o koncesijama («Narodne novine 

HBŽ», broj:14/03 i 8/08), Općinsko vijeće Tomislavgrad, 

na sjednici održanoj   21. ožujka 2013. godine, donijelo je: 

 

R J E Š E N J E 

 

I 

 Daje se prethodna suglasnost  Ministarstvu 

gospodarstva Hercegbosanske županije za donošenje 

Odluke o pristupanju proizvođenja procedure dodjele 

koncesije gospodarskom društvu «L.U.N.A» d.o.o. 

Tomislavgrad za izgradnju vjetroelektrane na lokalitetu 

«Tušnica» i lokalitetu «Velika Ljubuša», općina 

Tomislavgrad. 

II 

 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u "Službenom glasniku općine Tomislavgrad" 

 

Broj: 01-02-466/13 

Tomislavgrad,  21.03.2013. godine 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o ministarskim 

vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i 

Hercegovine («Službene novine F BiH», broj 34/03), 

članka 34. stavak 3.Zakona o ustanovama («Narodne 

novine HBŽ» broj 10/98), članka 5. stavak 3. Odluke o 

utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na 

pozicije u regulirana tijela općine Tomislavgrad («Službeni 

glasnik općine Tomislavgrad», broj:6/05) i članka 61. 

Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj:2/99, 2/00 i 6/05»), Općinsko vijeća na 

sjednici održanoj  21.ožujka 2013.godine, d o n o s i  

 

 R J E Š E N J E  

o konačnom imenovanju članova Upravnog vijeća Javne  

ustanove Gradska ljekarna Tomislavgrad  

 

Čl.1. 

 

 U Upravno vijeće Javne u stanove  Gradska ljekarna 

Tomislavgrad, imenuju se: 

 

1. Kristijan Petrović, ispred utemeljitelja, 

2. Kristina Parlain, ispred djelatnika ustanove, 

3. Marija Lučić, ispred Ministarstva zdravstva HBŽ. 

  

Čl.2. 

 

 Mandat članova  Upravnog vijeća traje 4 (četiri) godine 

od dana imenovanja. 

Čl.3. 

 

 Članovima Upravnog vijeća iz stavka 1. ovog Rješenja 

pripada naknada koja je utvrđena Odlukom Općinskog 

vijeća o visini naknade za rad u tijelima upravljanja 

poduzećima i ustanovama kojima je utemeljitelj Općina 

Tomislavgrad («Službeni glasnik, općine Tomislavgrad»), 

broj 7/06) 

 Naknada za rad u Upravnom vijeću isplaćivat će se iz 

sredstava javne ustanove.  

 

Čl.4. 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u i «Službenom glasniku općine 

Tomislavgrad» i u «Službenim novinama F BiH»). 

 

Broj:01-02-465/13.   

Tomislavgrad, 21.03.2013.  

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,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 24.Pravila mjesne zajednice 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj:7/06), 

Općinskoj vijeće na sjednici održanoj 30. travnja 

2013.godine donosi 

 

O D L U K U 

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih 

zajednica na području općine Tomislavgrad 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom vrši se raspisivanje izbora za članove 

vijeća mjesnih zajednica na području općine Tomislavgrad, 

određuje se nadnevak održavanja izbora, organizacija i 

provođenje izbora i druga pitanja veza za provođenje 

izbora. 

Članak 2. 

 

 Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih zajednica 

iz članka 1.ove Odluke za dan 30. lipnja 2013.godine u 

vremenu od 07-19 sati. 

Članak 3. 

 

 Izbore za članove vijeća mjesnih zajednica organizira i 

provodi Izborno povjerenstvo. 

 Izbori za članove vijeća provode se na načelima 

utvrđenim Izbornim zakonom. 

 Izborno povjerenstvo imenuje biračke odbore, izdaje 

naputke za njihov rad i određuje broj i raspored biračkih 

mjesta na području mjesne zajednice. 
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Članak 4. 

 

 Kandidature za članove vijeća mjesnih zajednica iz 

članka 1 ove Odluke podnose se za mjesno područje u 

sastavu mjesnih zajednica sukladno Odluci o utemeljenu i 

organizaciji mjesnih zajednica na području općine 

Tomislavgrad broj:01-02-354/08 od 07.veljače 

2008.godine, a najkasnije do 14. lipnja 2013.godine do 15 

sati. 

Članak 5. 

 

 Kandidatura se podnosi i ovjerava sukladno članku 

25.Pravila mjesne zajednice. 

 

Članak 6. 

 

 Glasački listić izrađuje se sukladno članku 26. Pravila 

mjesne zajednice. 

Članak 7. 

 

 Utvrđivanje rezultata izbora za članove vijeća mjesnih 

zajednica i verifikaciju mandata provodi se sukladno članku 

27. Pravila mjesne zajednice. 

 

Članak 8. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad». 

 

Broj: 01-02-756/13 

Tomislavgrad,30.travnja 2013. 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

Izvješće o radu Općinskoga vijeća Tomislavgrad za 

2012. godinu. 

 

 U prošlom sazivu vijećnika  Općinskoga  vijeća općine 

Tomislavgrad u 2012 godini,  Općinsko vijeće 

Tomislavgrad, održalo je 8 (osam)  radnih i jednu svečanu 

sjednicu Općinskoga vijeća,  a u sadašnjem sazivu 

Općinsko vijeće  održalo  je utemeljiteljsku i jednu radnu 

sjednicu Općinskog vijeća. 

 

 Prva sjednica Općinskoga vijeća Tomislavgrad 

održana je 27. siječnja  2012. godine i na istoj su 

razmatrani i usvojeni slijedeći akti: 

 

- Proračun općine Tomislavgrad za 2012.godinu,broj:01-

02-212/12. 

- Odluka o izvršenju Proračuna općine Tomislavgrad za 

2012.godinu,broj:01-02-205/12., 

- Rješenje o davanju suglasnosti na povećanje cijena 

usluga u  Javnoj ustanovi Dječjem vrtiću Tomislavgrad, 

01-02-206/12., 

- Rješenje o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove  

Dječji vrtić Tomislavgrad,             broj: 01-02-220/12., 

- Rješenje o razrješenju ravnateljice Javne ustanove 

Centra za socijalnu skrb Tomislavgrad, Adele Škaro, 

Mirkove, socijalne radnice  iz Tomislavgrada, broj:01-

02-207/12., 

-  Rješenje o konačnom imenovanju ravnatelja, Javne 

ustanove Centra za socijalnu skrb Tomislavgrad Ilije 

Krište, Ivanovog, dipl.soc.radnika iz Eminova Sela,  

broj:01-02-208/12., 

- Rješenje o prijenosu prava raspolaganja na 

nekretninama sa sadašnjeg nositelja  općine 

Tomislavgrad na Udrugu za promicanje i zaštitu 

kulturnih i tradicijskih vrijednosti «Lug-Poljica», 

- Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva: 

- Mandi (Slavka) Milanković  iz Bukovice  210 m2

 K.O.Bukovica, 

- Stipi (Mirka) Mamiću iz Zidina  950 m2  K.O.Korita,  

- Rješenje o zakupu gradskog građevnog  zemljišta 

površine 13,5 m2 u K.O.Tomislavgrad,  Ivanu (Stipana) 

Bešliću iz Posušja, 

 

- Rješenja o dodjeli ostalog građevnog  zemljišta: 

 

1. Jozi (Jure) Šimiću iz Galečića     700 m2

 K.O.Šujica, 

2. Jerki (Tome) Mioču iz Šujice     284 m2

 K.O.Šujica, 

3. Peri (Marka) Križancu iz Šujice     852 m2

 K.O.Šujica, 

4. Boži (Mate) Gačiću iz Roška Polja    800 m2

 K.O.R.Polje, 

5. Karmeli   (Petra) Ljubas iz Tomislavgrad  300 m2 

 K.O.R.Polje, 

6. Ljiljani (Kažimira) Grgić iz Omolja    700 m2 

 K.O.Omolje, 

7. Ivani (Ljupka)  Čamber iz Stipanića    700 m2 

 K.O.Stipanići, 

8. Mariji i Drašku Pavić, iz Mijakova Polja  308 m2 

 K.O.Korita, 

9. Petru (Ante) Mamiću iz Mijakova Polja   260 m2

 K.O.Korita, 

10.Ruži (Mate) Šarić iz Bukove Gore    500 m2

 K.O.Korita, 

11.Damiru (Dojčina) Ćutiću iz Banja Luke   616 m2

 K.O.Korita, 

12.Juri (Mije) Čuli iz Bukove Gore     700 m2 

 K.O.Korita, 

13.Vikotoriji (Petra) Jurišić iz Bukove Gore  1045 m2

 K.O.Bukova Gora, 

14.Ivici (Ilije) Bakoviću iz Mokronoga    405 m2

 K.O.Mokronoge, 

15.Mirjani (Pave) Nikolić iz Prisoja    812 m2

 K.O.Prisoje, 

- Rješenje o  imenovanju  vršitelja  dužnosti Općinskog 

javnog pravobranitelja, Andrije Kolaka, dipl.iur. 

broj:01-02-209/12., 

- Zaključak u svezi predmeta  prijenosa prava 

raspolaganja na nekretninama sa sadašnjeg nositelja 

toga prava Općine Tomislavgrad na Udrugu za 
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promicanje i zaštitu kulturnih i tradicijskih vrijednosti 

Udruzi «Lug-Poljica», broj: 01-02-301/12. 

 

 Druga sjednica Općinskoga vijeća Tomislavgrad  

održana je 13.ožujka 2012.godine i na istoj su 

razmatrani i usvojeni  sljedeći akti: 

 

-  Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku davanju u 

zakup prostora i opreme u osnovnim školama,broj:01-

02-619/12., 

- Odluka o izmjeni statusa nekretnine, K.O.Kolo, broj:01-

02-610/12., 

- Odluka o provođenju javne rasprave za izgradnju farmi 

vjetroelektrana, broj:     01-02-609/12., 

-  Odluka o izmjenama i dopunama  Odluke o usvajanju 

Plana parcelacije za gospodarsku zonu Vučilov Brig-

Kovači u Tomislavgradu, broj:01-02-608/12., 

-  Program poticanja razvoja poljoprivrede na području 

Općine Tomislavgrad za 2012.godine, broj:01-02-

607/12., 

-  Rješenje o davanju prethodne suglasnosti na  Odluku o 

izboru najpovoljnijih  ponuda  za  zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Federacije BiH, 

broj:01-02-606/12., 

- Rješenje o davanju suglasnosti na odredbe Aneksa  

Ugovora o međusobnoj suradnji, broj:02-23-1-131/12 

od 18.01.2012. godine između Općine Tomislavgrad i 

gospodarskog društva «VE IVOVIK»d.o.o. Livno, broj: 

01-02-600/12., 

-  Rješenje o davanju suglasnosti na Ugovor o 

prikupljanju, odvoženju i odlaganju otpada između 

Općine Tomislavgrad i «EKO Stojkić»  Borčani,  

broj:01-02-594/12., 

- Rješenje o ustupanju na korištenja prostorija, broj:01-

02-598/12., 

 

-  Rješenja o dodjeli ostalog građevnog zemljišta: 

-  

1. Peri (Tomislava) Ćavarušiću iz Prisoja  500 m2  

 K.O.Prisoje, 

2. Ivanu (Filipa) Sušiloviću iz Tomislavgrada 400 m2 

 K.O.Korita, 

3. Boži (Marka) Zrni iz Galečića    804 m2 

 K.O.Galečić, 

4. Dragi (Stjepana) Šiški iz Vinice    120 m2 

 K.O.Vinica, 

5. Zlatku (Drage) Ljubičiću iz Prisoja   500 m2 

 K.O.Prisoje, 

 

- Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva : 

 

1 Mili (Mladena) Zrni iz Tomislavgrada   583 m2

  K.O.Baljci, 

2. Ivanu (Petra) Grgiću iz Seonice    437 m2

 K.O.Seonica,  

 

- Programa rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za 

2012.godinu,broj:01-02-612/12., 

- Zaključak o oslobađanju poljoprivrednih proizvođača 

plaćanja zakupnine u prvoj godini korištenja 

poljoprivrednog zemljišta a koji su isto dobili temeljem 

natječaja  broj:02-31-7-1412/11 od 14.strudenoga 

2011.godine. 

 

 Treća sjednica Općinskoga vijeća Tomislavgrad, 

održana je 03.travnja 2012.godine i na istoj su 

razmatrani i usvojeni sljedeći akti: 

 

-  Odluka o usvajanju završnog računa proračuna 

općine Tomislavgrad za 2011.godinu, broj:01-

02-822/12.,         

-  Odluka o usvajanju Izvješća o procijenjenoj šteti 

od posljedica prirodne nepogode koja je pogodila 

općinu Tomislavgrad u veljači 2012. godine, 

broj: 01-02-821/12., 

- Odluka o minimalnoj visini zakupnine za 

korištenje poslovnih prostora na području općine 

Tomislavgrad, broj:01-02-820/12., 

-  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

općinskim komunalnim  pristojbama, broj:01-02-

819/12., 

-  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

pristojbama za financiranje športa i tjelesne 

kulture,broj:01-02-817/12., 

-  Rešenje o prijenosu prava vlasništva i prava  

posjeda s općine Tomislavgrad , te upisa istog 

prava na Ivana Šarića, Matinog iz Grabovice, 

- Izvješće o radu Javne ustanove Centra za socijalnu skrb 

Tomislavgrad za 2011.godinu,broj:01-02-816/12. 

 

 Četvrta sjednica Općinskoga vijeća Tomislavgrad, 

održana je 20.travnja 2012.godine i na istoj su 

razmatrani i usvojeni sljedeći akti: 

 

- Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Javnog 

komunalnog poduzeća Tomislavgrad za 2011.godinu, 

broj:01-02-960/12., 

- Rješenje o davanju suglasnosti na visinu cijena 

komunalnih usluga Javnog komunalnog poduzeća, 

broj:01-02-979/12.,  

- Zaključak  o zadacima Javnog komunalnog poduzeća 

u svezi poboljšanja rada i kvalitete usluga, broj: 01-

02-962/12. 

 

 Peta sjednica Općinskoga vijeća Tomislavgrad,  

održana je 04. svibnja 2012.godine i na istoj su 

razmatrani i usvojeni sljedeći akti: 

 

- Odluka o vodovodu i kanalizaciji, broj:01-02-

1194/12., 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i 

lokacijama za izgradnju farmi vjetroelektrana i 

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi, broj:01-02-

1044/12., 

- Odluka o provođenju javne rasprave o izmjenama i 

dopunama Odluke o planu parcelacije za industrijsku 

zonu «Mokronoge-Pakline», broj:01-02-1028/12., 

- Odluka o imenovanju Andrije Kolaka, Ivanovog, 

dipl.iur. iz Tomislavgrada Općinskim javnim 

pravobraniteljem za područje općina Tomislavgrad i 

Kupres, broj: 01-02-1042/12., 
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- Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za 

utvrđivanje političkih granica općine Tomislavgrad, 

Jablanice i Posušja, broj:01-02-1036/12., 

- Zaključak o odgađanju suglasnosti za donošenje 

Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele 

koncesije poduzeću «WHITE FALCON HLDING 

AG»  iz Švicarske  za istraživanje mineralne sirovine 

nafte i ugljikovodika na području općine 

Tomislavgrad,broj:01-02-1070/12., 

- Zaključak o odgađanju suglasnosti za donošenje 

Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele 

koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne 

sirovine šljunka i pijeska na istražno-eksploatacijskom 

polju «Gradina-Stipanići», općina Tomislavgrad, 

broj:01-02-1072/12., 

- Zaključak o odgađanju suglasnosti za donošenje 

Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele 

koncesije gospodarskom društvu «BERKAS» d.o.o. 

Mostar, za istraživanje i eksploataciju mineralne 

sirovine tehničko-građevnog kamena na istražno-

eksploatacijskom polju «Visovac», općina 

Tomislavgrad,  broj:01-02-1071/12. 

 

 Šesta sjednica  Općinskoga vijeća Tomislavgrad, 

održana je 21. i 22.lipnja 2012.godine i na istoj su 

razmatrani u usvojeni sljedeći akti: 

 

- Odluka o visini naknade i uvjetima za priključenja na 

vodovod i kanalizaciju, broj: 01-02-1267/12., 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima i 

pokopavanju na području općine Tomislavgrad, 

broj:01-02-1272/12., 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju 

plana parcelacije u zoni urbanog širenja-stambeno-

komercijalnoj na području zvanom Rovine 

K.O.Grabovica, broj: 01-02-1271/12., 

- Odluka o planu parcelacije Mokronoge,  i Prijedlog 

Odluke o usvajanju plana parcelacije Mokronoge, 

broj:01-02-1270/12., 

- Odluka o provođenju javne rasprave o Nacrtu  Odluke 

o lokacijama za izgradnju spomenika na području 

Tomislavgrada, broj:01-02-1278/12., 

- Odluka o uzimanju u zakup  poslovnog prostora za 

smještaj Carinskog terminala, broj:01-02-1269/12., 

- Odluka o usvajanju Općinskog akcijskog plana u 

projektu  -Indeks inkluzivnosti- u općini 

Tomislavgrad,broj:01-02-1264/12., 

- Odluka o davanju uredskih prostorija bivše zgrade 

MUP-a Tomislavgrad na korištenje udruženju žena 

«Duvanjke» Tomislavgrad, broj:01-02-1268/12., 

- Rešenje o utvrđivanju prava vlasništva i posjeda u 

korist Ljubice Marković Božine iz Tomislavgrada, 

broj:05/2-31-5-966/11., 

- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje 

natječaja i utvrđivanje prijedloga za dodjelu 

građevnog zemljišta, broj: 01-02-1266/12., 

- Rješenje o davanju suglasnosti na Odluku o 

usklađivanju djelatnosti i dopunama  Statuta Javne 

ustanove Centra za socijalnu skrb Tomislavgrad, 

broj:01-02-1263/12., 

- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za  javna 

priznanja općine Tomislavgrad, broj: 01-02-1265/12., 

- Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća  

Tomislavgrad za 2011. godinu, broj:01-02-1260/12., 

- Rješenje o usvajanju Izvješća o radu  stalnih radnih 

tijela Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2011.godinu, 

broj:01-02-1259/12., 

- Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove  

Dječjeg vrtića Tomislavgrad, za 2011.godinu, broj:01-

02-1258/12., 

- Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove 

Kulturno-informativnog centra Tomislavgrad za 

2011.godinu, broj:01-02-1257/12., 

- Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove 

Gradske športske dvorane Tomislavgrad za 

2011.godinu, broj:01-02-1261/12., 

- Zaključak o obustavljanju radova na križanju cesta u 

Karlovu Hanu dok se prometna rješenja ne usuglase sa 

zahtjevima i potrebama općine Tomislavgrad  i 

mjesnih zajednica: Prisoja, Grabovice, Kazaginca i 

Vinice, broj:01-02-1276/12. 

 

 Sedma sjednica Općinskoga vijeća Tomislavgrad  

održana je 02.srpnja 2012.godine i na istoj su 

razmatrani i usvojeni sljedeći akti: 

 

- Zaključak o  neslaganju Općinskog vijeća 

Tomislavgrad s ponuđenim prometnim rješenjem 

Javnog poduzeća Ceste F BiH na križanju u Karlovu 

Hanu, koje se u potpunosti odbija,  broj:  01-02-

1315/12., 

- Zaključak temeljem kojega Općinsko vijeće 

Tomislavgrad traži od nadležnih: Federalnog 

Ministarstva prometa i komunikacija i Ministarstva 

gospodarstva Hercegbosanske županije da po žurnom 

postupku izvrše prekategorizaciju ceste Karlov Han-

Prisika u magistralnu cestu, broj:01-02-1316/12., 

- Zaključak o traženju izrade  projektne dokumentacije 

poboljšanja elemenata ceste  

- M-6.1. na dionici Karlov Han-Privla, te žurnom 

rješavanju kritičnih mjesta na ostalim magistralnim 

cestama na području općine Tomislavgrad koje su 

taksativno navedene, broj:01-02-1317/12. 

 

 Svečana sjednica Općinskoga vijeća Tomislavgrad, 

održana je 08. srpnja 2012. godine i na istoj su usvojene 

slijedeće Odluke o javnim priznanjima: 

 

- Odluka o dodjeli posmrtnog javnog priznanja 

Medaljon općine Tomislavgrad za životno djelo, 

Franji Nevistiću, rođenom 02.srpnja 1913.godine u 

Šujici, broj: 01-02-1352/12., 

- Odluka o dodjeli javnog priznanja Medaljon općine 

Tomislavgrad za životno djelo, Matiji Ivić, rođenoj 

18.siječnja 1931.godine u Blažuju,broj:01-02-

1351/12., 

- Odluka o dodjeli javnog priznanja proglašenje 

počasnim građaninom općine Tomislavgrad, Željku 

Glasnoviću, rođenom 24.veljače 1954. godine u 

Zagrebu, broj:01-02-1350/12. 
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 Osma sjednica Općinskoga vijeća Tomislavgrad, 

održana  je 20.rujna 2012.godine i na istoj su  

razmatrani i usvojeni sljedeći akti: 

 

- Odluka o ukidanju mjesnog ureda u Brišniku, broj:01-

02-1806/12., 

- Odluka o usvajanju izvješća o procijenjenoj šteti od 

posljedica prirodne nepogode-nesreće koja je pogodila 

općinu Tomislavgrad u srpnju 2012.godine, broj: 01-02-

1807/12., 

- Odluka o lokacijama za izgradnju spomenika na 

području Tomislavgrad, broj:01-02-1811/12., 

-  Rješenja o dodjeli ostalog građevnog zemljišta u svrhu 

izgradnje stambenih i stambeno-poslovnih objekata (23 

prijedloga rješenja), 

-  

   1. Juri (Nikolinom) Krstanoviću iz Šujice,  1000 m2 

 K.O.Šujica, 

   2. Ivici (Ilijinom) Bakoviću  iz Mokronoga,    850 m2

 K.O.Mokronoge, 

   3. Jozi (Ivanovom) Cikoji iz Stipanića     150 m2 

 K.O.Stipanići, 

   4. Stipi (Ivanovom) Kutleši iz Zidina,     700 m2

 K.O.Korita, 

   5. Ivici (Jozinom) Cikoji iz Stipanića,     855 m2 

 K.O.Stipanići, 

   6. Velimiru (Jozinom) Cikoji iz Stipanića,     743 m2

 K.O.Stipanići,  

   7. Stipi (Markovom) Radošu iz Crvenica,    170 m2     

 K.O.Crvenice, 

   8. Mati (Paškinom) Šoli iz Prisoja,      300 m2

 K.O.Prisoje, 

   9. Marku (Jozinom) Letici iz Brišnika,     120 m2

 K.O.G.Brišnik, 

 10. Iliji (Brankovom) Ćalušiću iz Pasiča,     700 m2 

 K.O.Pasič,   

 11. Stipi (Petrovom) Reniću iz Kazaginca,     700 m2

 K.O.Korita,   

 12. Berislavu (Ivanovom) Šoljiću iz Lipe,     672 m2

 K.O.Lipa, 

 13. Branku (Božinom) Šoljiću iz Lipe,      672 m2 

 K.O.Lipa, 

 14. Branimiru (Stojanovom) Vučemilu, iz T.G. 1000 m2

 K.O.Lipa, 

 15. Alenki (Antinom) Badrov,iz Grabovice   700 m2

 K.O.Grabovica, 

 16. Zoranu (Jurinom) Ćurkoviću,iz Kazaginca,   324 m2

 K.O.Korita, 

 17. Ružici (Ivanovom) Džankić, iz Lipe,     750 m2

 K.O.Lipa, 

18. Stipi (Mijinom) Čolini, iz Borčana,    1000 m2

 K.O.Borčani, 

 19. Ivanu (Mijinom) Buljanu, iz T.G.    1480 m2

 K.O.Rašćani, 

 20. Željku (Mirkovom) iz Vinice,       500 m2

 K.O.Pasič, 

 21. Stojanu (Ilijinom) Smiljaniću iz Sarajlija,    700 m2

 K.O.Mokronoge, 

 22. Mati (Marijanovom) Perkoviću iz M.Polja,   500 m2

 K.O.Mijakovo  Polje, 

 23. Župi  Uznesenja Blažene Djevice Marije,    300 m2

 K.O.Crvenice, «Seonica»,  

-  Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva i prava posjeda 

(2 prijedloga rješenja), 

1. MEDŽILSU ISLAMSKE ZAJEDNICE 

TOMISLAVGRAD iz Tomislavgrada  ,    387 m2 

  K.O. Mokronoge, 

2. DAMJANU ŠIMIĆU iz Roška Polja           1312 m2

  K.O.Roško Polje, 

- Prijedlog Rješenja o dodjeli ostalog građevnog zemljišta 

u svrhu izgradnje gospodarskih objekata proizvodnog 

karaktera (12 prijedloga rješenja), 

1. Jozi Juriču iz Eminova Sela,Mario Mariniću iz 

Tomislavgrada i Ivici Žiliću iz Tomislavgrada , 1000 m2

  K.O.Eminovo Selo 

2. «DIM» d.o.o. Roško Polje iz Roška Polja , 11410 m2   

  K.O. Vojkovići, 

3. «NEVISTIĆ COMMERC»d.o.o.Export-import  

Tomislavgrad, sa sjedištem kolovoz   11785 m2

 K.O.Kovači, 

4. «TG-INTERIJER-u»d.o.o.Tomislavgrad iz 

Tomislavgrada           3952 m2 

K.O.Kovači,   

5.«INTERGRADNJA»d.o.o.Tomislavgrad  2479 m2

 K.O.Kovači, 

6.   «PROTUĐER COMMERCE»d.o.o.T.G.   10455 m2

 K.O.Kovači, 

7.   «PAPIĆ  COMPANY» d.o.o.T.G.    42500 m2 

 K.O.Eminovo Selo, 

8.   OBITELJSKO GOSPODARSTVO Matić  2500 m2

 K.O.Kongora, 

9.  «AGRO-BRIŠNIK» d.o.o. Tomislavgrad  4296 m2

 K.O.Kovači, 

10.  «SIONA»d.o.o Šujica      5410 m2 

 K.O.GALEČIĆ, 

11.  BERISLAVU (Ivana) ŠOLJIĆU iz Lipe 5000 m2

 K.O.Lipa, 

12. PERI(Tomislava)ĆAVARUŠIĆU iz Prisoja 3150 m2  

 K.O.Kovači, 

-  Rješenje o davanju suglasnosti za otuđenje započetog 

stambenog objekta, JOZI  ( Ivana )  JURIČU  iz  Kuka 

- Rješenje o preuzimanju neizgrađenog gradskog 

građevnog zemljišta radi privođenja trajnoj namjeni,  

Regulacionog plana, u K.O.Tomislavgrad 

- Rješenje o davanju suglasnosti za sporazumni raskid 

Ugovora o zakupu poslovnog prostora, broj:01-02-

1808/12., 

- Rješenje o razrješenju člana, Upravnog vijeća Javne 

ustanove Starački dom Tomislavgrad Ivana Madunića, 

broj:01-02-1816/12., 
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- Rješenje o   imenovanju člana Upravnog vijeća Javne 

ustanove Starački dom Tomislavgrad Anice Musić, 

broj:01-02-1818/12., 

- Rješenje o razrješenju ravnatelja Javne ustanove 

Gradske športske dvorane u Tomislavgradu  Nikole 

Radoša, broj:01-02-1812/12., 

-  Rješenje o davanju suglasnosti na imenovanje 

ravnatelja Javne ustanove Gradske športske dvorane u 

Tomislavgradu Maria Perića, broj:01-02-1815/12. , 

 

U novom sazivu Općinsko vijeće Tomislavgrad, održalo je 

dvije sjednice u 2012.godini i to: 

 

 Utemeljiteljsku koja je održana 27.studenoga 

2012.godine i na istoj su razmatrani i usvojeni sljedeći 

akti: 

 

- Izvješće Općinskog izbornog povjerenstva 

Tomislavgrad o rezultatima Općinskih izbora održanih 

07.listopada 2012.godine, broj:01-02-2240/12, 

- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor i 

imenovanje, broj: 01-02-2223/12, 

- Rješenje o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća 

Tomislavgrad, Mate Kelave, profesora, broj:  01-02-

2221/12, 

- Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika 

Općinskog vijeća Tomislavgrad, Zijada Hadžića, 

dipl.ing.kem.   broj:01-02-2222/12. 

 

 Prva radna sjednica Općinskoga vijeća 

Tomislavgrad, održana je  12.prosinca 2012.godine i na 

istoj su razmatrani i usvojeni sljedeći akti: 

 

-  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna općine 

Tomislavgrad za 2012.godinu, broj:01-02-2350/12, 

- Prijedlog Odluke o privremenom financiranju općine 

Tomislavgrad u vremenu od 01.siječnja do 31.ožujka 

2013.godine, 

-  Odluka o određivanju matičnih područja i vođenju 

jedinstvenih matičnih knjiga broj:01-02-2354/12, 

-  Odluka o davanju suglasnosti za uspostavljanje 

suradnje i prijateljskih odnosa između Grada Omiša u 

Republici Hrvatskoj  i Općine Tomislavgrad u Bosni i 

Hercegovini,  broj:01-02-2355/12, 

- Odluka o određivanju matičnih područja i vođenja 

jedinstvenih matičnih knjiga, broj:01-02-2367/12,  

- Odluka o usvajanju Plana  parcelacije za prostor 

između stambenih zgrada na Laticama i Odluka o 

provođenju javne rasprave o usvajanju Plana 

parcelacije za prostor  između stambenih zgrada na 

Laticama, broj:01-02-2361/12., 

-  Rješenje o davanju suglasnosti na visinu cijena  

komunalnih usluga «Eko Stojkić» d.o.o. Borčani -

Tomislavgrad, broj:01-02-2356/12., 

- Rješenja o davanju suglasnosti na Ugovor o 

prikupljanju, odvoženju i odlaganju otpada između 

Općine Tomislavgrad i «Kesići» d.o.o Prisoje- 

Tomislavgrad, broj:01-02-2360/12., 

-  Rješenja o dodjeli ostalog građevnog zemljišta ( 7 

prijedloga ), 

-  

1. Dragi (Nediljka) Beljanu iz Prisoja   61 6m2 

 K.O.Prisoje, 

2. Ruži (Milana) Radoš iz Crvenica    700 m2 

 K.O.Crvenice, 

3. Petru (Ivana ) Reniću iz Kazaginca   500 m2 

 K.O.Korita, 

4. Hamidu (Rašida) Tiri iz Mokronoga   900 m2 

 K.O.Mokronoge, 

5. Ahmetu (Rašida) Tiri iz Mokronoga   900 m2  

K.O.Mokronoge, 

6. Ahmetu (Jusufa) Tiri iz Mokronoga    686 m2 

 K.O.Mokronoge, 

 7. Davoru (Luke) Ljubičiću iz Prisoja   500 m2 

 K.O.Prisoje, 

 

- Rješenja o dodjeli ostalog građevnog zemljišta u svrhu 

izgradnje proizvodnih objekata (dva prijedloga), 

 

1. Ivanu (Marinka) Ćuriću iz Prisoja    10000m2

 K.O.Prisoje, 

2. Milanu (Marinka) Ćuriću iz Prisoja   10000m2

 K.O.Prisoje, 

- Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva i posjeda u 

korist Bože Beljana , iz Roškog    Polja  800 m2 u 

K.O.Roško Polje, 

- Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Općinskog javnog 

pravobranitelja Tomislavgrad za 2011.godinu, broj:01-

02-2362/12., 

- Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Javnog poduzeća 

Radio Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad za 

2011.godinu,broj:01-02-2363/12., 

- Informacija o stanju sigurnosti na području 

odgovornosti Policijske postaje Tomislavgrad za 

2011.godinu. 

 

Svi pravni akti koji su usvojeni opširnije su obrazloženi 

u zapisnicima s održanih sjednica, Općinskoga vijeća  

tijekom 2012. godine. 

 

Broj:01-02-744.2013. 

Tomislavgrad,30.04.  2013. 

 

         PREDSJEDNIK OV 

        Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

 

 

*** 
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Izvješće o radu stalnih radnih tijela Općinskoga vijeća 

Tomislavgrad za 2012.godinu. 

 

 U 2012.godini održano je 6 (šest) sjednica Povjerenstva 

za proračun, financije i   ekonomska pitanja. 

 

Prva sjednica Povjerenstva održana je  23. siječnja 

2012.godine, na čijem je dnevnom redu bilo: 

 

1. Prijedlog  Proračuna općine Tomislavgrad za 

2012.godinu, 

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine 

Tomislavgrad za 2012.godinu, 

3. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na povećanje 

cijena usluga u Dječjem vrtiću Tomislavgrad. 

 

U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je 

navedena izvješća razmatralo i Općinskom vijeću 

predložilo zaključke, koji su sastavni dio zapisnika s 

održane sjednice. 

 

 Druga sjednica Povjerenstva održana je 07.ožujka 

2012.godine, na čijem je  dnevnom redu  bilo: 

 

1. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku 

davanju u zakup prostora i opreme u osnovnim školama. 

2. Povjerenstvo je predložilo Općinskom vijeću zaključak 

koji je donesen na navedenoj sjednici, a isti je sastavni 

dio zapisnika s održane sjednice.   

 

 Treća sjednica Povjerenstva održana je  30. ožujka 

2012.godine, na čijem je dnevnom redu bilo: 

 

1. Prijedlog Odluke o usvajanju završnog računa 

proračuna općine Tomislavgrad za 2011.godinu, 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o procijenjenoj 

šteti od posljedica prirodne nepogode koja je pogodila 

općinu Tomislavgrad u veljači 2012. godine,  

3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju Udruge branitelja 

domovinskog rata HVO-a HBŽ podružnica 

Tomislavgrad, 

4. Prijedlog Odluke o minimalnoj visini zakupnine za 

korištenje poslovnih prostora na području općine 

Tomislavgrad, 

5. Prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

općinskim komunalnim  pristojbama, 

6.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

pristojbama za financiranje športa i tjelesne kulture, 

7. Prijedlog Rješenja o davanja suglasnosti na visinu 

cijena komunalnih usluga Javnog komunalnog 

poduzeća Tomislavgrad, 

8. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Tomislavgrad 

za 2011.godinu. 

 

Povjerenstvo je predložilo Općinskom vijeću zaključke 

koji su sastavni dio zapisnika s održane sjednice. 

 

Četvrta sjednica Povjerenstva održana je 

02.svibnja 2012.godine, na čijem dnevnom redu je bilo: 

 

Prijedlog Odluke o visini naknade i uvjetima za 

priključenje na vodovod i kanalizaciju. 

 

 Povjerenstvo je iznijelo svoj stav vezano za predloženu 

Odluku dnevnog reda i mišljenja je kako se u članku 12. 

iste Odluke treba dodati još jedan stavak kojim bi se  

preciznije regulirala naknada za objekte koji se naknadno 

priključuju na vodovod i kanalizaciju pa bi, sukladno tome, 

za one objekte koji se naknadno priključuju, a duljina 

priključka je veća od 50 metara općina  sufinancirala 

izgradnju priključka s 30%.  

Također su dali primjedbu na naknadu za priključak na 

kanalizacijski sustav kao i na vodovodnu mrežu i navode 

kako treba napraviti korekciju cijena u smislu smanjenja 

istih ali  samo za stambene objekte. 

Povjerenstvo je predložilo Općinskom vijeću zaključak 

koji su sastavni dio zapisnika s održane sjednice. 

 

 Peta sjednica Povjerenstva održana je 19. lipnja 

2012.godine, na čijem dnevnom redu je bilo: 

 

1. Prijedlog Odluke o visini naknade i uvjetima za 

priključenja na vodovod i kanalizaciju, 

2. Izvješće o radu Javne ustanove  Dječjeg vrtića 

Tomislavgrad, za 2011.godinu, 

3. Izvješće o radu Javne ustanove Kulturno-

informativnog centra Tomislavgrad za 2011.godinu, 

 

Povjerenstvo je predložilo Općinskom vijeću 

Zaključke koji su sastavni dio zapisnik s održane  

sjednice. 

 

Šesta sjednica Povjerenstva održana je 18. rujna 

2012. godine, na čijem dnevnom redu je bilo: 

 

Prijedlog Odluke  o usvajanju izvješća o procijenjenoj 

šteti od posljedica prirodne nepogode-nesreća koja je 

pogodila općinu Tomislavgrad u srpnju 2012.godine. 

 

 Prijedlog  Odluke  o usvajanju izvješća o procijenjenoj 

šteti od posljedica prirodne nepogode-nesreća koja je 

pogodila općinu Tomislavgrad u srpnju 2012.godine, 

obrazložio je pomoćnik načelnika za Civilnu zaštitu, Jozo 

Jakić. 

 Istakao je da je ovo četvrta elementarna nepogoda,, koja 

je pogodila našu općinu. Naveo  je da je  Povjerenstvo za 

procjenu šteta odradilo izišlo na teren i utvrdili nanesenu 

štetu. Temeljem zapisnika od šumarije, zbrojene su štete na 

drvnoj masi, pašnjaku i troškovi nastali gašenjem požara. 

Ukupna šteta iznosi 3.651.590,00 KM,  od čega je na 

direktnu štetu (šteta na drvnoj masi i troškovi nastali 

gašenjem požara) otpada 533.024,00 KM, a na indirektnu 

štetu otpada 3.118.566,00 KM. Troškovi šumarije su 

115.000, KM, a općine 165. 000 KM. 

Iz Republike Hrvatske stigli su kanaderi   za gašenje 

požara, te se uspio požar ugasiti. Federalna  uprava je 

odobrila novčana sredstva  u iznosu  od 20.000,00 KM.  
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Uputit će se i zahtjev Vladi HBŽ za pomoć u sanaciji 

troškova kao i Federaciji BiH. 

Na području općine izgorjelo  je 8.361,15 hektara od čega 

je 6.400 hektara otpada na nisko raslinje a ostalo na šume 

Povjerenstvo je predložilo Općinskom vijeću 

Zaključak koji je sastavni dio zapisnik s održane  sjednice. 

 

U 2012. godini Povjerenstvo za izbor i imenovanje 

održalo je  4 (četiri) sjednice. 

 

Prva sjednica Povjerenstva održana je 23.siječnja  

2012.godine,  te na dnevnom redu su razmatrani prijedlozi: 

 

1. Prijedlog Rješenje o razrješenju ravnateljice Javne 

ustanove Centra za socijalnu skrb Tomislavgrad, Adele 

Škaro, Mirkove, socijalne radnice  iz Tomislavgrada, 

2.  Prijedlog Rješenje o konačnom imenovanju ravnatelja, 

Javne ustanove Centra za socijalnu skrb Tomislavgrad 

Ilije Krište, Ivanovog, dipl.soc.radnika iz  Eminova 

Sela. 

 

Povjerenstvo je Općinskom vijeću predložilo zaključke 

koji su sastavni dio zapisnika sa održane sjednice. 

 

Druga sjedni Povjerenstva održana je 02.svibnja 

2012. godine i na dnevnom redu su razmatrani: 

 

Prijedlog Odluke o imenovanju Općinskog  javnog  

pravobranitelja za područje općina Tomislavgrad i Kupres. 

 

  Povjerenstvo je utvrdilo da je na natječaj za imenovanje 

Općinskog javnog pravobranitelja za područje općina 

Tomislavgrad i Kupres pristigla samo jedna prijava i  

uvidom u natječajnu dokumentaciju utvrdilo je da je ista 

pravovaljana, te navedenu Odluku upućuju Općinskom 

vijeću na daljnje  razmatranje i odlučivanje. 

U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je 

Općinskom vijeću predložilo zaključke koji su sastavi dio 

zapisnika s održane sjednice. 

 

Treća sjednica Povjerenstva održana je 18.lipnja 

2012. godine, na čijem dnevnom redu je razmatrano: 

 

1. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za 

provođenje natječaja i utvrđivanje prijedloga za dodjelu 

građevnog zemljišta.                      

2. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za javna 

priznanja općine Tomislavgrad. 

3. Vijeće mladih općine Tomislavgrad uputilo je 

Općinskom vijeću Tomislavgrad Zahtjev, broj: M- 

04/12 od 9. ožujka 2012. godine. 

 

 

Pod točkom 3. Vijeće mladih općine Tomislavgrad 

uputilo je Općinskom vijeću Tomislavgrad Zahtjev, broj: 

M- 04/12 od 9. ožujka 2012. godine, kojim prema  Zakonu 

o mladima  F BiH («Službene novine F BiH», broj: 36/10) 

zahtijevaju imenovanje predstavnika Vijeća mladih općine 

Tomislavgrad kao punopravnih članova u Povjerenstvo za 

šport i pitanje mladih. 

U svom zahtjevu naveli su predstavnike Vijeća mladih 

općine Tomislavgrad koji bi se trebali imenovati u 

Povjerenstvo a to su: Predsjednica Vijeća mladih općine 

Tomislavgrad Anđela Radoš, dopredsjednik Stipe Višić, 

kao i ostala tri člana Upravnog odbora: Pere Višić, Lucija 

Ćurić  i Nermina Zahirović. 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje prihvatilo je da se u 

Povjerenstvo za šport i pitanja mladih imenuje jedan 

predstavnik Vijeća mladih a da predloženi članovi Vijeća 

mladih izaberu osobu koja će biti imenovana u 

Povjerenstvo za šport i pitanja mladih, te upućuje prijedlog 

Općinskom vijeću na usvajanje 

Povjerenstvo je Općinskom vijeću predložilo zaključke 

koji su sastavni dio zapisnika sa održane sjednice. 

 

Četvrta sjednica Povjerenstva održana  je 18.rujna 

2012.godine na čijem dnevnom redu je bilo: 

 

1. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana, Upravnog vijeća 

Javne ustanove Starački dom Tomislavgrad, 

2. Prijedlog Rješenja o  imenovanju člana Upravnog vijeća 

Javne ustanove Starački dom Tomislavgrad, 

3. Prijedlog Rješenje o razrješenju ravnatelja javne 

ustanove Gradske športske dvorane u Tomislavgradu, 

4. Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti na imenovanje 

ravnatelja Javne ustanove Gradske športske dvorane u 

Tomislavgradu. 

Povjerenstvo je Općinskom vijeću predložilo zaključke koji 

su sastavni dio zapisnika sa održane sjednice. 

 

 U novom sazivu Povjerenstvo je održalo jednu 

sjednicu 07.prosinca 2012.godine . na čijem je dnevnom 

redu bilo: 

 

Imenovanje  članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća. 

 

 Konsenzusom predstavnika političkih stranaka odlučeno 

je kako će se za modus raspodjele broja pozicija u radnim 

tijelima Općinskog vijeća, a ukupno ih je jedanaest 

primijeniti ostvareni izborni rezultat na Općinskim 

izborima, tj. ukupan broj mandata koje je pojedinačno 

osvojila pojedinačna stranka. 

Primjenom prednje metode, broj mjesta koji je pripao 

svakoj pojedinoj stranci zastupljen je u Općinskom vijeću, 

u radnim tijelima, je sljedeći: 

 

HDZ BiH,    dvadeset mjesta, 

HSP BiH      petnaest mjesta, 

HDZ 1990.,   sedam mjesta, 

SDA BiH,     četiri mjesta, 

SDP BiH,       četiri mjesta, 

HČSP BiH,      dva mjesta, 

HSS-NHI,   dva mjesta. 
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Raspodjela predsjedničkih pozicija, u stalnim  radnim 

tijelima,  dogovoreno je i odlučeno kako se predsjedničke 

pozicije utvrđuju na sljedeći način: 

 

HDZ BiH,  pripada pet predsjedničkih pozicija,  

HSP BiH,  pripadaju tri predsjedničke pozicije, 

HDZ 1990.,  pripadaju dvije predsjedničke pozicije, 

SDA BiH,  pripada jedna predsjednička pozicija. 

 

Treća aktivnost kojoj se pristupilo bila je popunjavanje 

pozicija zamjenika predsjednika i članova Povjerenstva 

prema broju mandata svake pojedine stranke u Općinskom 

vijeću. 

Prijedlog sheme raspodjele stranačkih pozicija u stalnim 

radnim tijelima  će se dostaviti svim strankama koje 

participiraju u Općinskom vijeću kako bi mogli popuniti 

imena i prezimena kandidata i dostaviti ih na sjednicu 

Općinskog vijeća za tražene pozicije koje su sljedeće: 

 

POVJERENSTVO ZA STATUTARNA 

PITANJA, POSLOVNIK I PROPISE 

 

1. SDA BiH,    predsjednik, 

2. HDZ BiH,   zamjenik predsjednika, 

3. HDZ 1990., član, 

4. HSP BiH,   član  

5. SDP BiH,   član. 

    

POVJERENSTVO ZA PRORAČUN, 

FINANCIJE I EKONOMSKA PITANJA  

 

1. HSP BiH,   predsjednik, 

2. HDZ BiH,   zamjenik predsjednika, 

3. HDZ 1990.,  član, 

4. SDA BiH,   član i 

5. SDP BiH ,   član. 

 

POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU 

LJUDSKIH PRAVA, PREDSTAVKE I 

PRITUŽBE GRAĐANA  

 

1. HSP BiH,   predsjednik, 

2. SDP BiH,   zamjenik predsjednika, 

3. HDZ BiH,   član, 

4. HDZ BiH.   član i 

5. HČSP BiH,  član. 

 

POVJERENSTVO ZA MJESNE 

ZAJEDNICE, SURADNJU SA 

OPĆINAMA I GRADOVIMA I 

NEVLADINIM UDRUGAMA 

 

1. HDZ BiH,   predsjednik, 

2. HČSP BiH , zamjenik predsjednika, 

3. HDZ 1990.,  član, 

4. HSP BiH,   član i 

5. HDZ BiH, član. 

 

POVJERENSTVO ZA DRUŠTVENI 

NADZOR  

 

1. HSP BiH,   predsjednik, 

2. HDZ BiH,   zamjenik predsjednika, 

3. HDZ BiH,   član, 

4. HSP BiH,   član i 

5. HDZ 1990.,  član. 

  

POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU 

OKOLIŠA, KULTURNOG I 

PRIRODNOG  NASLJEĐA 
   

1. HDZ BiH,   predsjednik, 

2. HSP BiH,   zamjenik predsjednika, 

3. HSS-NHI,   član, 

4. HDZ BiH,   član i 

5. HSP BiH,   član. 

 

POVJERENSTVO ZA ODNOSE S 

VJERSKIM ZAJEDNICAMA 

 

1. HDZ BiH,   predsjednik, 

2. HSP BiH,   zamjenik predsjednika, 

3. HDZ BiH,   član, 

4. HSP BiH,   član i  

5. HSP BiH,   član. 

 

POVJERENSTVO ZA PITANJA 

BRANITELJA I STRADALNIKA 

DOMOVINSKOG RATA 

 

1. HDZ 1990.  predsjednik, 

2. HDZ BiH,   zamjenik predsjednika, 

3. HSS-NHI,   član,  

4. HSP BiH,   član i 

5. SDA BiH,   član. 

 

POVJERENSTVO ZA ŠPORT I PITANJA 

MLADIH  
 

1. HDZ 1990.,  predsjednik, 

2. HDZ BiH,   zamjenik predsjednika, 

3. HSP BiH,   član, 

4. HDZ BiH,   član, 

5. HDZ BiH,   član, 

6. Vijeće mladih, član, 

7. Vijeća mladih, član. 

 

POVJERENSTVO ZA POSLOVE IZ 

STAMBENE OBLASTI 

 

1. HDZ BiH,   predsjednik, 

2. HSP BiH,   zamjenik predsjednika, 

3. HDZ BiH,   član, 

4. HSP BiH,   član, 

5. HDZ BiH,   član. 

 

POVJERENSTVO ZA IZBOR I 

IMENOVANJA  

1. HDZ BiH,  predsjednik, 

2. HSP BiH,   zamjenik predsjednika,  

3. HDZ 1990., član, 

4. SDA BiH;   član i  

5. SDP BiH,   član. 
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Zaključno je dogovoreno i utvrđen konačni prijedlog za 

imenovanje stalnih radnih tijela .  

Tijekom rasprave predstavnik HSS-NHI nije bio 

zadovoljan raspodjelom pozicija u stalnim radnim tijelima, 

nazočio je sjednici ali nije sudjelovao u daljnjem radu. 

Povjerenstvo je Općinskom vijeću predložilo zaključke 

koji su sastavni dio zapisnika sa održane sjednice. 

 

U 2012. godini Povjerenstvo  za statutarna pitanja 

Poslovnik i propise održale je 6 (šest) sjednica. 

 

 Prva sjednica održana je 23. siječnja 2012. godine, 

na čijem dnevnom redu je razmatrano: 

 

1. Prijedlog Proračuna općine Tomislavgrad za 

2012.godinu, 

2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine 

Tomislavgrad za 2012.godinu, 

3. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na povećanje 

cijena usluga u JU Dječjem vrtiću Tomislavgrad, 

4. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Statut JU 

Dječji vrtić Tomislavgrad, 

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Centra za 

socijalnu skrb Tomislavgrad, 

6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju ravnatelja 

Centra za socijalnu skrb Tomislavgrad, 

7. Prijedlog Rješenja o prijenosu prava raspolaganja na 

nekretninama sa sadašnjeg nositelja  općine 

Tomislavgrad na Udrugu za promicanje i zaštitu 

kulturnih i tradicijskih vrijednosti «Lug Poljica», 

8. Prijedlog rješenja o prijenosu prava vlasništva (2  

prijedloga rješenja), 

9. Prijedlog rješenja o zakupu gradskog građevnog  

zemljišta, 

Prijedlog rješenja o dodjeli ostalog građevnog  zemljišta 

(15 prijedloga rješenja)., 

 

 U svezi  navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je 

razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi 

Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa 

Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo 

zaključke koji su sastavni dio zapisnika sa održane sjednice. 

 

 Druga sjednica Povjerenstva održana je 07.ožujka 

2012.godine, i na istoj su razmatrani slijedeći akti: 

 

1. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku 

davanju u zakup prostora i opreme u osnovnim školama, 

2. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine, 

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

uvjetima i lokacijama za izgradnju farmi 

vjetroelektrana, 

4. Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave za 

izgradnju farmi vjetroelektrana, 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o 

usvajanju Plana parcelacije za gospodarsku zonu 

Vučilov Brig-Kovači u Tomislavgradu, 

6. Prijedlog Odluke o načinu izračuna površine parcela 

gradskog i ostalog građevinskog zemljišta koje se 

dodjeljuju ranijim vlasnicima arondiranog zemljišta, 

7. Prijedlog Programa poticanja razvoja poljoprivrede na 

području Općine Tomislavgrad za 2012.godine,  

8. Prijedlog Rješenje o davanju prethodne suglasnosti na  

Odluku o izboru najpovoljnijih  ponuda  za  zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Federacije BiH, 

9. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na odredbe 

Aneksa  Ugovora o međusobnoj suradnji, broj:02-23-1-

131/12 od 18.01.2012. godine između Općine 

Tomislavgrad i gospodarskog društva «VE 

IVOVIK»d.o.o. Livno, 

10. Prijedlog Rješenja o ustupanju na korištenja prostorija, 

11. Prijedlog Rješenja o dodjeli ostalog građevnog zemljišta 

( 5 prijedloga), 

12. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (2 

prijedloga), 

13. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Ugovor o 

prikupljanju, odvoženju i odlaganju otpada između 

Općine Tomislavgrad i «EKO Stojkić»  Borčani, 

14. Prijedlog Programa rada za 2012.godinu. 

 

 U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je 

razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi 

Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa 

Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo 

zaključe koji su sastavni dio zapisnika sa održane sjednice. 

 

 Treća sjednica Povjerenstva održana je 30.ožujka 

2012.godine, i na istoj su razmatrani slijedeći akti: 

 

1. Prijedlog Odluke o usvajanju završnog računa 

proračuna općine Tomislavgrad za 2011.godinu, 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o procijenjenoj 

šteti od posljedica prirodne nepogode koja je pogodila 

općinu Tomislavgrad u veljači 2012. godine,  

3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju Udruge branitelja 

domovinskog rata HVO-a HBŽ podružnica 

Tomislavgrad, 

4. Prijedlog Odluke o minimalnoj visini zakupnine za 

korištenje poslovnih prostora na području općine 

Tomislavgrad, 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

općinskim komunalnim  pristojbama, 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

pristojbama za financiranje športa i tjelesne kulture, 

7. Prijedlog rješenja o davanja suglasnosti na visinu cijena 

komunalnih usluga Javnog komunalnog poduzeća 

Tomislavgrad, 

8. Prijedlog rješenja o prijenosu prava vlasništva i prava  

posjeda s općine Tomislavgrad , te upisa istog prava na 

Ivana Šarića, Matinog iz Grabovice, 

9. Nacrt Odluke o vodovodu i kanalizaciji, 

10. Nacrt Odluke  o visini naknade i uvjetima za 

priključenja na vodovod i kanalizaciju. 

 

Povjerenstvo je razmatralo prijedloge Odluka o drugih 

akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove 

usuglašenosti sa Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću 

predložilo zaključke koji su sastavni dio zapisnika sa 

održane sjednice. 
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 Četvrta sjednica Povjerenstva održana je 02. svibnja 

2012. godine i na istoj su razmatrani slijedeći akti: 

 

1. Prijedlog Odluke o vodovodu i kanalizaciji, 

2. Prijedlog Odluke o visini naknade i uvjetima za 

priključenja na vodovod i kanalizaciju, 

3. Nacrt Odluke o usvajanju Plana parcelacije za  

industrijsku zonu «Mokronoge-Pakline», 

4. Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave o 

izmjenama o dopunama Odluke o planu parcelacije za 

industrijsku zonu «Mokronoge-Pakline», 

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Općinskog javnog 

pravobranitelja, 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

uvjetima i lokacijama za izgradnju farmi vjetroelektrana 

i Izvješće o provedenoj javnoj raspravi , 

7. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne  suglasnosti za 

donošenje Odluke o pristupanju provođenja procedure 

dodjele koncesije poduzeću «WHITE FALCON 

HOLDING AG» iz Švicarske za istraživanje mineralne 

sirovine nafte i ugljikovodika na području općine 

Tomislavgrad, 

8. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti za 

donošenje Odluke o pristupanju provođenja procedure 

dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju 

mineralne sirovine šljunka i pijeska na istražno-

eksploatacijskom polju «Gradina-Stipanići», općina 

Tomislavgrad, 

9. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti za 

donošenje Odluke o pristupanju provođenja procedure 

dodjele koncesije gospodarskom društvu «BERKAS» 

d.o.o. Mostar, za istraživanje i eksploataciju mineralne 

sirovine tehničko-građevnog kamena na istražno-

eksploatacijskom polju «Visovac», općina 

Tomislavgrad. 

 

U svezi gore navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je 

razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi 

Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa 

Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo 

zaključke koji su sastavni dio zapisnika sa održane sjednice. 

 

Peta sjednica Povjerenstva održana18.lipnja 2012. 

godine i na istoj su razmatrani slijedeći prijedlozi:  

 

1. Prijedlog Odluke o visini naknade i uvjetima za 

priključenja na vodovod i kanalizaciju, 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

grobljima i pokopavanju na području općine 

Tomislavgrad, 

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

usvajanju plana parcelacije u zoni urbanog širenja-

stambeno-komercijalnoj na području zvanom Rovine 

K.O.Grabovica, 

4. Prijedlog Odluke o uzimanju u zakup  poslovnog 

prostora za smještaj Carinskog terminala, 

5. Izvješće o provedenoj raspravi o Nacrtu Odluke o planu 

parcelacije  Mokronoge i Prijedlog Odluke o usvajanju 

plana parcelacije Mokronoge, 

6. Prijedlog Odluke o dodjeli prostorija u zgradi Starog  

MUP-a , (Žene Duvanjke), 

7. Prijedlog Odluke o usvajanju Općinskog akcijskog 

plana u projektu- Indeks inkluzivnosti - u općini 

Tomislavgrad, 

8. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti za 

donošenje Odluke o pristupanju provođenja procedure 

dodjele koncesije gospodarskom društvu «BERKAS» 

d.o.o. Mostar, za istraživanje i eksploataciju mineralne 

sirovine tehničko-građevnog kamena na istražno-

eksploatacijskom polju «Visovac», općina 

Tomislavgrad, 

9. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva i 

posjeda u korist Ljubice Marković Božine iz 

Tomislavgrada, 

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za 

provođenje natječaja i utvrđivanje prijedloga za dodjelu 

građevnog zemljišta. 

11. Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o 

usklađivanju djelatnosti i dopunama  Statuta Centra za 

socijalnu skrb Tomislavgrad, 

12. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za  javna 

priznanja općine Tomislavgrad, 

 

U svezu navedenog dnevnog red Povjerenstvo je 

razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi 

Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa 

Zakonom i Statutom i Općinskom vijeće predložilo 

zaključke koji su sastavi diko zapisnika s održane sjednice. 

 

 Šesta sjednica Povjerenstva održana je 17. rujna 

2012. godine i na istoj su razmatrani slijedeći akti: 

 

1. Prijedlog Odluke o ukidanju mjesnog ureda u Brišniku, 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o procijenjenoj 

šteti od posljedica prirodne nepogode-nesreće koja je 

pogodila općinu Tomislavgrad u srpnju 2012.godine, 

3. Prijedlog Rješenja o dodjeli ostalog građevnog zemljišta 

u svrhu izgradnje stambenih i stambeno-poslovnih 

objekata (23 prijedloga rješenja), 

4. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva i 

prava posjeda (2 prijedloga rješenja), 

5. Prijedlog Rješenja o dodjeli ostalog građevnog zemljišta 

u svrhu izgradnje gospodarskih objekata proizvodnog 

karaktera (12 prijedloga rješenja), 

6. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti za otuđenje 

započetog stambenog objekta,  

7. Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog 

gradskog građevnog zemljišta radi privođenja trajnoj 

namjeni,  

8. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti za sporazumni 

raskid Ugovora o zakupu poslovnog prostora, 

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana, Upravnog vijeća 

javne ustanove Starački dom Tomislavgrad, 

10. Prijedlog Rješenja o  imenovanju člana Upravnog vijeća 

javne ustanove Starački dom Tomislavgrad, 

11. Prijedlog Rješenje o razrješenju ravnatelja javne 

ustanove Gradske športske dvorane u Tomislavgradu, 

12. Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti na imenovanje 

ravnatelja Gradske športske dvorane u Tomislavgradu. 

 

Povjerenstvo je razmatralo navedene prijedloge Odluka 

i prijedloge rješenja koje donosi Općinsko vijeće u pogledu 

njihove usuglašenosti s Zakonom i Statutom i Općinskom 
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vijeću predložilo zaključe koji su sastavni dio zapisnika sa 

održane sjednice.  

 

U 2012.godini Povjerenstvo za pitanje branitelja i 

stradalnika Domovinskog rata održalo je jednu 

sjednicu. 

Sjednica je održana  06.rujna  2012. godine i na istoj je 

razmatrano: 

Sufinanciranje Udruga proisteklih iz Domovinskog rata 

HVO-a. 

 Nakon upoznavanja s dnevnim redom predsjednik 

Povjerenstva Ilija Bagarić-Lila, pozdravio je načelnika 

općine Ivana Vukadina i sve predstavnike braniteljskih 

udruga te ih zamolio da iznesu svoje mišljenje o  

predloženom dnevnom redu te da napuste prostorije i 

ostave Povjerenstvo da zauzme svoj stav. Povjerenstvo je 

raspravljalo o ovoj točki i mišljenja je da se o ovome treba 

još razgovarati te da se ovaj zahtjev treba odgoditi za neku 

od narednih sjednica.  

Broj:01-02-741.2013. 

Tomislavgrad,  30.04.2013. 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene 

novine F BiH», br.49/06), članka 61.Statuta općine 

Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad» 

broj: 2/99, 2/00 i 6/05) i članka 58. a u svezi s člankom 59. 

Poslovnika općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni 

glasnik općine Tomislavgrad», broj:3/03), Općinsko vijeće 

Tomislavgrad na sjednici održanoj 30.travnja.2013. godine  

donijelo je  

 

P R O G R A M   R A D A 

Općinskoga vijeća Tomislavgrad za 2013.godinu. 

 

 Sukladno pravima i obvezama utvrđenim u Statutu 

općine Općinsko vijeće Tomislavgrad utvrđuje svoj 

Program rada koji sadrži odgovarajuće zadaće, nositelje 

priprema tih zadaća kao i rokove u okviru kojih će 

Općinsko vijeće razmatrati pitanja iz Programa rada. 

 Program rada Općinskoga vijeća Tomislavgrad svrstan 

je u dva dijela: normativni dio i tematsko – analitički dio, 

kako slijedi: 

 

NORMATIVNI DIO  

 

1. Nacrt Proračuna općine Tomislavgrad za 2013.godinu, 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun 

            ROK: veljača 

 

2. Nacrt Strategije za mlade Općine Tomislavgrad s 

akcijskim planom za vrijeme od 2013.do 2105.godine. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu i društvene 

 djelatnosti 

            ROK: veljača 

 

3. Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog ravnatelja 

Javne ustanove Centra za odgoj i obrazovanje djece i 

mladeži s  poteškoćama u razvoju «Nova Nada» u 

Tomislavgradu. 

 PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za izbor i imenovanja, 

 OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu i društvene 

djelatnosti 

            ROK: veljača 

 

4. Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja 

Javne ustanove Centra za odgoj i obrazovanje djece i 

mladeži s poteškoćama u razvoju «Nova Nada» u 

Tomislavgradu. 

 PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za izbor i imenovanja, 

 OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu i društvene 

 djelatnosti 

            ROK: veljače 

 

5. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju članova 

školskog odbora Osnovne škole «Ivana Mažuranića» 

Tomislavgrad. 

 PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za izbor i imenovanja, 

 OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu i društvene 

 djelatnosti 

             ROK: veljača 

 

6. Prijedlog rješenja o konačnom razrješenju člana 

Upravnog vijeća Javne ustanove Starački dom 

Tomislavgrad. 

 PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za izbor i imenovanja, 

 OBRAĐIVAČ: Stručna služba Općinskog vijeća  

            ROK: veljača 

 

7. Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju člana 

Upravnog vijeća Javne ustanove Starački dom 

Tomislavgrad. 

 PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za izbor i imenovanja, 

 OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu i društvene 

djelatnosti 

           ROK: veljača 

 

8. Prijedlog Proračuna općine Tomislavgrad za 

2013.godinu. 

 PREDLAGATELJ: općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za financije  i  proračun  

           ROK: ožujak 

 

9. Odluka o izvršenju Proračuna općine Tomislavgrad za 

2013.godinu. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za financije  i  proračun. 
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           ROK: ožujak 

 

10. Odluka o prodaji zgrade zanatsko-stolarske 

radnje u Tomislavgradu. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo, prostorno 

 uređenje i stambeno-komunalne poslove 

           ROK: ožujak 

 

11. Odluka  o davanju na korištenje uredskog prostora 

HČSP BiH u  bivšoj zgradi MUP-a Tomislavgrad. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, inspekcijske i 

 zajedničke poslove 

           ROK: ožujak 

 

12. Odluka o davanju na korištenje uredskog prostora  

Udruzi građana oštećenog sluha u bivšoj zgradi MUP-a  

Tomislavgrad. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, inspekcijske 

 i zajedničke poslove 

           ROK: ožujak 

 

13. Strategija za mlade općine Tomislavgrad 

sa Akcijskim planom 2013-2015. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu i društvene 

 djelatnosti 

           ROK: ožujak 

 

14. Rješenje o davanju suglasnosti na imenovanje 

članova upravnog vijeća JU Ljekarna Tomislavgrad. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo za izbor i imenovanja  

           ROK: ožujak 

 

15.Priedjedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove 

vijeća mjesnih zajednica na području općine  Tomislavgrad 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu i društvene 

 djelatnosti 

 

           ROK: travanj 

 

16. Nacrt Odluke o radnom vremenu objekata iz oblasti 

trgovine, ugostiteljstva i obrtničkih i srodnih djelatnosti 

na području općine Tomislavgrad. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, inspekciju i 

Zajedničke poslove     

            ROK: travanj 

 

17.  Rješenje o davanju suglasnosti na odredbe Ugovora  

o međusobnoj suradnji, broj:02-23-523/13 od 

03.04.2013.god.sklopljenog između općine Tomislavgrad i 

gospodarskog društva  F.L.WIND d.o.o. Tomislavgrad 

 PREDALGATELJ: Općinski načelnik  

 OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, inspekciju i 

 zajedničke poslove 

            ROK: travanj 

 

18. Rješenje o imenovanju članova stalnih radnih tijela OV 

Tomislavgrad. 

 PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

 OBRAĐIVAČ: Stručna služba OV 

            ROK: travanj 

 

19. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za javna priznanja  

općine Tomislavgrad. 

 PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

 OBRAĐIVAČ: Stručna služba OV 

            ROK: travanj 

 

20. Rješenje o razrješenju člana Skupštine JP za upravljanje  

otpadom Pakline d.o.o. 

 PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

 OBRAĐIVAČ: Stručna služba OV 

             ROK: travanj 

 

21. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za istraživanja 

partizanskih zločina i obilježavanja grobišta iz Drugog 

svjetskog rata i poraća. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Tajnik tijela uprave 

            ROK: travanj 

 

 22. Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke 

o usvajanju plana parcelacije za prostor između stambenih  

zgrada na Laticama 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo, prostorno 

uređenje i stambeno-komunalne poslove 

 

            ROK: travanj 

23. Odluka o usvajanju završnog računa proračuna,  

općine Tomislavgrad za 2012.godinu. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun ,  

           ROK: svibanj 

 

24. Nacrt Statuta općine Tomislavgrad. 

 PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za statutarna pitanja, 

 Poslovnik i propise 

 OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo i Stručna služba OV 

           ROK: svibanj 

 

25. Nacrt Poslovnika Općinskog vijeća. 

 PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za statutarna pitanja, 

 Poslovnik i propise 

 OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo i Stručna služba OV 

            ROK: svibanj 
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26. Program razvoja poljoprivrede na području općine 

Tomislavgrad. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, inspekciju i 

 zajedničke poslove 

           ROK: svibanj 

 

27. Program uređenja gradskog središnjeg trga. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo, prostorno 

 uređenje i stambeno-komunalne poslove 

           ROK: svibanj 

 

28. Rješenje o davanju suglasnosti na imenovanje 

članova upravnog vijeća JU Centra za odgoj i 

obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju 

«Nova Nada». 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo za izbor kandidata u 

 regulirana tijela općine Tomislavgrad  

           ROK: svibanj 

  

29. Prijedlog Statuta općine Tomislavgrad. 

 PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za statutarna pitanja, 

 Poslovnik i propise 

 OBRAĐIVAČ:  Povjerenstvo i Stručna služba OV. 

           ROK:  lipanj 

 

30. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad.      

Poslovnik za statutarna pitanja, Poslovnik i propise. 

 PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za statutarna pitanja, 

 Poslovnik i propise                                 

 OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo i Stručna služba OV 

           ROK: lipanj 

 

31. Odluka o visini troškova premještanja nepropisno 

parkiranih vozila na području općine Tomislavgrad. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo, prostorno 

 uređenje i stambeno-komunalne poslove.     

            ROK: lipanj   

  

32. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o  

građevinskom zemljištu . 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za imovinsko-pravne poslove, 

 geodetske poslove  i katastar nekretnina 

           ROK: lipanj   

 

 

33. Rješenje o davanju suglasnosti na imenovanje članova 

Školskog odbora OŠ Ivan Mažuranić  Tomislavgrad.                   

 PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

 OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu i društvene 

 djelatnosti. 

           ROK: lipanj  

 

34. Rješenje o davanju suglasnosti na imenovanje 

članova Školskog odbora Osnovne Glazbene škole  

Tomislavgrad                    

 PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

 OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu i društvene 

 djelatnosti. 

           ROK: lipanj 

 

35. Rješenje o davanju suglasnosti na imenovanje 

ravnatelja JU Centar za odgoj i obrazovanje mladeži s 

poteškoćama  u razvoju «Nova Nada». 

 PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za izbor i imenovanja 

 OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo i Stručna služba OV. 

           ROK: lipanj 

 

U mjesecu srpnju , i to 08.srpnja    2013.godine je  

svečana sjednica OV.   

 

 36. Nacrt Proračuna općine Tomislavgrad za 2014.godinu.      

. PREDLAGATELJ: općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun. 

               ROK: studeni 

 

37. Odluka o izmjenama i dopunama proračuna  

općine Tomislavgrad za 2013.godinu. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik. 

 OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun. 

           ROK: studeni 

 

38. Proračun općine Tomislavgrad za 2014.god. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik, 

 OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun. 

           ROK: prosinac- 

            Godišnja sjednica  

 

TEMATSKO –ANALITIČKI DIO 

  

1. Izvješće o radu OV za 2012.godinu 

 PREDLAGATELJ: Predsjednik OV 

 OBRAĐIVAČ: Stručna služba OV. 

           ROK: travanj 

 

 2. Izvješće o radu stalnih radnih tijela OV za 2012.godinu. 

 PREDLAGATELJ: Predsjednik OV i predsjednici 

 radnih tijela 

 OBRAĐIVAČ:  Stručna služba OV  

              ROK: travanj 

 

3. Izvješće o radu općinskog načelnika za 2012.godinu. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Općinski načelnik i izvršne službe 

           ROK: svibanj 

 

4. Izvješće o radu Policijske uprave Tomislavgrad 

 za 2012.godine . 

 IZVJESTITELJ:  Policijska uprava Tomislavgrad 

            ROK: svibanj  
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5. Izvješće o radu  Javnih poduzeća  kojima 

 je utemeljitelj općina Tomislavgrad za 2012.godinu. 

 Javno komunalno poduzeće Tomislavgrad. 

 Javno poduzeće  Veterinarska stanica Tomislavgrad.                      

 Javno poduzeće Radio Tomislavgrad     

 Javno poduzeće za zbrinjavanje i upravljanje 

otpadom  «Pakline»  

 IZVJESTITELJ: Skupština  svakog javnog poduzeća 

ponaosob. 

             ROK: svibanj 

 

6.  Izvješće o radu javnih ustanova kojima je utemeljitelj 

općina Tomislavgrad za 2012.godinu. 

 JU Kulturno -informativni centar Tomislavgrad, 

 JU Gradska športska dvorana Tomislavgrad, 

 JU Starački dom Tomislavgrad, 

 JU Centar za socijalnu skrb Tomislavgrad,                                        

 JU Dječji vrtić Tomislavgrad, 

 JU Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s 

 poteškoćama u razvoju «Nova Nada» Tomislavgrad 

 JU Gradska  ljekarna Tomislavgrad. 

 

 IZVJESTITELJ: Upravno vijeće svake javne ustanove 

 ponaosob.  

           ROK: svibanj- 

           lipanj 

 

 7.Rasprava o izmjenama i dopunama Odluke o  

komunalnoj naknadi na području općine Tomislavgrad. 

 PREDLAGATELJ: Predsjednik OV. 

 OBRAĐIVAČ: Stručna služba OV: i predsjednik OV. 

           ROK: lipanj 

 

8. Izvješće o radu Vatrogasnog društva Tomislavgrad.  

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za proračun i financije. 

             ROK: lipanj 

 

9. Izvješće o radu Općinskog Javnog pravobranitelja. za 

2012.godinu. 

 PREDLAGATELJ: Općinski javni pravobranitelj. 

 OBRAĐIVAČ: Općinski javni pravobranitelj.  

             ROK: lipanj 

 

 11. Informacija o procesu privatizacije poduzeća i 

stvarnom stanju privatiziranih poduzeća 

 PREDLAGATELJ :Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, inspekcijske i 

 zajedničke poslove. 

           ROK: lipanj 

 

12. Izvješće o kapitalnom dijelu Proračuna općine 

Tomislavgrad za 2013.godinu. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za planiranje razvoja i investicije 

            ROK: lipanj 

13.  Informacija o odnosu prema kulturno-povijesnoj 

baštini (arheološka istraživanja na lokalitetu rimskog 

foruma i konzervacija otkrivenih spomenika) i zaštiti 

ambijentalne arhitekture. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik. 

 OBRAĐIVAČ: Predsjednik OV, KIC  i Stručna služba 

 OV. 

            ROK: lipanj 

 

14. Rasprava o problemu devastacije objekata komunalne 

infrastrukture i uzurpaciji zemljišta u okviru uže  gradske 

jezgre. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo, prostorno 

 uređenje i stambeno-komunalne poslove i Služba za 

 geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar 

 nekretnina   

            ROK: srpanj 

                                            

15. Izvješće humanitarnih Udruga, kulturno-umjetničkih 

društava ,športskih klubova i Udruga proisteklih iz 

Domovinskog rata o korištenju proračunskih sredstava  

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun     

            ROK: srpanj   

 

16. Izvješće o izvršenju Proračuna za vrijeme od 01.siječnja 

–30.lipnja 2013.godine. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik. 

 OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun.        

            ROK: srpanj     

 

 17. Informacija o stanju školskih objekata u pogledu 

ispunjavanja higijenskih, sigurnosnih , obrazovnih i  drugih 

uvjeta. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik i Predsjednik OV 

 OBRAĐIVAČ:   Služba za opću upravu i društvene 

 djelatnosti i ravnatelji osnovnih škola.  

            ROK: srpanj 

 

18. Informacija o potraživanjima općine Tomislavgrad 

temeljem dodjele građevnog zemljišta , najma privremenih 

objekata i uzurpiranog  građevnog zemljišta na području 

općine Tomislavgrad. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za geodetske-imovinsko pravne 

 poslove i katastar nekretnina  i Služba za proračun i 

 financije 

            ROK:   

 

19. Informacija o radu  i analiza rada općinske inspekcije.  

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik. 

 OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, inspekciju i 

 zajedničke poslove       

            ROK: kolovoz 

 

 20. Informacija o realizaciji programa rada OV za 2013. 

godinu. 
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 PREDLAGATELJ: Kolegij OV   

 OBRAĐIVAČ : Tajnik OV                                                                   

           ROK: Tromjesečno 

 

21. Informacija o nekretninama u vlasništvu općine, te 

stanju i korištenju istih. 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Imovinsko-pravna služba                                                          

           ROK: rujan 

 

22. Informacija o provođenju Odluka i zaključaka OV. 

 PREDLAGATELJ. Predsjednik OV 

 OBRAĐIVAČ: Stručna služba OV. 

           ROK: rujan 

 

23. Izvješće o izvršenju proračuna općine Tomislavgrad za 

vrijeme od 01.siječnja do 30.rujna 2013.godine 

 PREDLAGATELJ: Općinski načelnik 

 OBRAĐIVAČ: Služba za proračun i financije 

           ROK: listopad 

 

24. Program rada OV za 2013.godinu  

 PREDLAGATELJ: Kolegij OV                

 OBRAĐIVAČ: Tajnik i predsjednik  OV                                             

           ROK:prosinac 

Godišnja sjednica OV 

 

 Zadaće utvrđene ovim Programom u pogledu ostvarenja 

su obvezujuće u odnosu na ovlaštenog predlagatelja, 

međutim istovremeno su i okvirne jer ovlašteni 

predlagatelji se ovim programom ne ograničavaju. Naime, 

od njih se očekuje podnošenje i drugih prijedloga tijekom 

2013.godine, kako iz normativne oblasti, tako i iz 

analitičko- tematske, a koji će se sukladno proceduri 

propisanoj Poslovnikom Općinskoga vijeća uvrštavati u 

dnevni red sjednica. 

    Prilikom izrade i utvrđivanja prijedloga i dostavljanja 

istih Općinskom vijeću ovlašteni  predlagatelji trebaju se 

pridržavati rokova utvrđenih u ovom programu rada. 

    Sukladno članku 60. Poslovnika Općinskoga vijeća 

Tomislavgrad («Sl. glasnik općine Tomislavgrad» 

broj:5/04) Općinsko vijeće tromjesečno će razmatrati 

ostvarivanje programa rada i poduzimati odgovarajuće 

mjere za njegovo izvršenje. 

 

 Program rada Općinskoga vijeća Tomislavgrad nakon 

donošenja, temeljem članka 61. stavak 1. Poslovnika 

Općinskoga vijeća Tomislavgrad, objavit će se u 

Službenom glasniku općine Tomislavgrad i staviti na uvid 

javnosti  

 

Broj:01-02-744/13.    

Tomislavgrad, 30.travnja.2013.   

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,  broj: 2/99, 2/00 

i 6/05), članka 103. i 110. Poslovnika Općinskog vijeća 

Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», 

broj 5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici 

održanoj  30.travnja  2013. godine, donosi 

 

Z A K L J U Č A K  

 

I 

 

 Prihvaća se nacrt Odluke o usvajanju Plana parcelacije 

za prostor između stambenih zgrada na Laticama  koji je 

ponudila nadležna služba za graditeljstvo, prostorno 

uređenje i stambeno-komunalne poslove nakon provedene 

javne rasprava koja je održana 15.veljače 2013.godine. 

 

II 

 

 Nacrt Odluke iz točke I Zaključka može poslužiti kao 

dobar temelj za postupanje u smislu rješavanja prometnica, 

parking mjesta, uknjižbe postojećih zgrada s tim što će  

prostor garaža biti definiran nakon što nadležna služba za 

graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne 

poslove dostavi cjelovito rješenje zemljišta i regulacijski 

plan zemljišta ispred postojećih zgrada na području 

privremenih objekata i isto predložiti Općinskom vijeće na 

usvajanje. 

III 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u «Službenom glasniku općine 

Tomislavgrad». 

 

Broj:01-02-879/13.  

Tomislavgrad, 30.travnja.2013.  

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 61.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj:2/09, 2/00 i 

6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj 

30.travnja  2013.godine donijelo je 

 

R J E Š E N J E  

 

I 

 

 Daje se suglasnost na odredbe Ugovora o međusobnoj 

suradnji, broj:02-23-523/13 od 03.94.2013. godine, 

sklopljen između općine Tomislavgrad i gospodarskog 

društva F.L.WIND d.o.o. Tomislavgrad, za korištenje 

prostora za izgradnju i korištenje vjetroelektrane na lokaciji 

«Jelovača», u cilju proizvodnje električne energije. 
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II 

 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad». 

 

 Broj:01-02-736/13. 

 Tomislavgrad, 30.04.2013.godine. 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 

6/05) i članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom zemljištu 

(«Službene novine Federacije BiH», broj 25/03 i 67/05), 

Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodjeljeno gradsko 

i ostalo građevno zemljište, br:01-02-19/04 ("Službeni 

glasnik Općine Tomislavgrad"broj 5/04) Općinsko vijeće 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 

30.travnja.2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva i posjeda u korist 

IVANA (Mate) GAĐŽA iz Grabovice , na ostalom 

građevnom zemljištu označenom kao k.č.1002/883 upisano 

u zk.ul.br. 237 u  K.O.Grabovica u površini od 700 m2, što 

po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br. 1002/883 

upisana u PL 253 u površini od 700 m2 u K.O. Grabovica, 

kao graditelju stambenog objekta izgrađenog na 

predmetnom zemljištu. 

 2.Ivan (Mate) Gadža iz Grabovice dužan je platiti 

naknadu za zemljište iz točke 1. ovog rješenja u iznosu od 

4.200,00 KM (Slovima:četiritisućedvijesto KM) na žiro 

račun kod banke INTESA – SAN PAOLO  u 

Tomislavgradu broj:1549995000070790 - kao naknadu za  

ostalo građevno zemljište u roku od 15 dana od dana 

donošenja rješenja. 

 3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Livnu i 

Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina općine 

Tomislavgrad po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju 

prijavnog lista izvršit će upis prava vlasništva i posjeda u 

korist Ivana (Mate) Gadža, iz Grabovice u dijelu 1/1, uz 

istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na gore 

navedenom zemljištu. 

 

Broj:05/2-31-5-12/13        

Tomislavgrad, 30.travnja.2013.god 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 

6/05) i članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom zemljištu 

(«Službene novine Federacije BiH», broj 25/03 i 67/05), 

Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodjeljeno gradsko 

i ostalo građevno zemljište, br:01-02-19/04 ("Službeni 

glasnik Općine Tomislavgrad"broj 5/04) Općinsko vijeće 

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 

30.travnja.2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva i posjeda u korist 

ŽELJKE (Joze) MUSTAPIĆ iz Grabovice , na ostalom 

građevnom zemljištu označenom kao k.č.1002/884 upisano 

u zk.ul.br. 237 u  K.O.Grabovica u površini od 190 m2, što 

po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br. 1002/884 

upisana u PL 253 u površini od 190 m2 u K.O. Grabovica, 

kao graditelju stambenog objekta izgrađenog na 

predmetnom zemljištu. 

 2.Željka (Joze) Mustapić iz Grabovice dužna je platiti 

naknadu za zemljište iz točke 1. ovog rješenja u iznosu od 

1.140,00 KM (Slovima:tisućustočetrdeset KM) na žiro 

račun kod banke INTESA – SAN PAOLO  u 

Tomislavgradu broj:1549995000070790 - kao naknadu za  

ostalo  građevno zemljište u roku od 15 dana od dana 

donošenja rješenja. 

 3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Livnu i 

Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina općine 

Tomislavgrad po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju 

prijavnog lista izvršit će upis prava vlasništva i posjeda u 

korist Željke (Joze) Mustapić, iz Grabovice u dijelu 1/1, uz 

istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na gore 

navedenom zemljištu. 

 

Broj:05/2-31-5-314/13        

Tomislavgrad, 30.travnja.2013.god 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r.  

 

*** 

 

 Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 

6/05) i članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom zemljištu 

(«Službene novine Federacije BiH», broj 25/03 i 67/05), 

Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno 

gradsko i ostalo građevno zemljište, br:01-02-19/04 

("Službeni glasnik Općine Tomislavgrad"broj 5/04) 

Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 

30.travnja.2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva i posjeda u korist 

FRANE  (Luka) MATIĆ iz Liskovače , na ostalom 

građevnom zemljištu označenom kao k.č.2311/227 upisano 

u zk.ul.br. 444 u  K.O.Korita u površini od 410 m2, što po 

novom katastarskom operatu odgovara k.č.br. 2311/227 

upisana u PL 371 u površini od 410 m2 u K.O. Korita, kao 

graditelju stambenog objekta izgrađenog na predmetnom 

zemljištu. 

 2.Frano (Luka) Matić iz Korita dužan je platiti naknadu 

za zemljište iz točke 1. ovog rješenja u iznosu od 1.968,00 
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KM (Slovima:tisućudevestošesdesetosam KM) na žiro 

račun kod banke INTESA – SAN PAOLO  u 

Tomislavgradu broj:1549995000070790 - kao naknadu za  

ostalo  građevno zemljište u roku od 15 dana od dana 

donošenja rješenja. 

 3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Livnu i 

Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina općine 

Tomislavgrad po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju 

prijavnog lista izvršit će upis prava vlasništva i posjeda u 

korist Frane (Luke) Matić, iz Liskovače u dijelu 1/1, uz 

istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na gore 

navedenom zemljištu. 

 

Broj:05/2-31-5-158/12       

Tomislavgrad, 30.travnja.2013.god 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 

6/05) i članka 61. stavak 1. Zakona o građevnom zemljištu 

(«Službene novine Federacije BiH», broj 25/03 i 67/05), 

Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodijeljeno 

gradsko i ostalo građevno zemljište, br:01-02-19/04 

("Službeni glasnik Općine Tomislavgrad"broj 5/04) 

Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 

30.travnja.2013.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 

 

 1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva i posjeda u korist 

ROBERTA (Ante) BAGARIĆ  iz Mesihovine , na ostalom 

građevnom zemljištu označenom kao k.č.15/617 upisano u 

zk.ul.br. 448 u  K.O.Mesihovina u površini od 474 m2, što 

po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br. 758/47 

upisana u PL 103 u površini od 474 m2 u K.O. Mesihovina, 

kao graditelju upravne zgrade poslovnog objekta 

izgrađenog na predmetnom zemljištu. 

 2.Robert (Ante) Bagarić iz Mesihovine, dužan je platiti 

naknadu za zemljište iz točke 1. ovog rješenja u iznosu od 

2.730,00 KM (Slovima:dvitisućesedamstotrideset KM) na 

žiro račun kod banke INTESA – SAN PAOLO  u 

Tomislavgradu broj:1549995000070790 - kao naknadu za  

ostalo građevno zemljište u roku od 15 dana od dana 

donošenja rješenja. 

 3. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Livnu i 

Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina općine 

Tomislavgrad po pravomoćnosti ovog rješenja i provođenju 

prijavnog lista izvršit će upis prava vlasništva i posjeda u 

korist Roberta (Ante) Bagarić, iz Mesihovine u dijelu 1/1, 

uz istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na gore 

navedenom zemljištu. 

 

Broj:05/2-31-5-368/13      

Tomislavgrad, 30.travnja.2013.god 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r.  

*** 

 

Na temelju članka 61.Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/99, 2/00 i 

6/05) i članka 39. točke 2. Poslovnika Općinskog vijeća  

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj  5/04), 

Općinsko vijeće na sjednici održanoj  30.travnja 2013. 

godine d o n o s i  

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskoga 

vijeća Tomislavgrad 

 

Članak 1. 

 

 U Povjerenstvo za statutarna pitanja, Poslovnik i 

propise  imenuju se: 

 

1. Ibrahim Kapetanović, SDA BiH,  predsjednik, 

2. Ante Tadić, HDZ BiH, zamjenik predsjednika, 

3. Ivana Jurič, vanjski član, HDZ 1990.,  

4. Ilija Tatarović, HSP BiH, član i 

5. Juso Seferović, SDP BiH, član. 

 

Članak 2.  

 

 U Povjerenstvo za Proračun, financije i ekonomska 

pitanja imenuju se: 

 

1. Ilija Papić,HSP BiH, predsjednik, 

2. Tomislav Krišto, HDZ BiH, zamjenik predsjednika, 

3. Robert Bagarić, HDZ 1990., član, 

4. Zijad Hadžić, SDA BiH, član i 

5. Josip Tomić, SDP BiH , član. 

  

Članak 3. 

 

U Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava i 

predstavke i pritužbe građana imenuju se: 

 

1. Anđa Križanac, predsjednik,  vanjski član, SDP BiH,   

2. Manda Tadić, HSP BiH, zamjenik predsjednika, 

3. Ante Đikić, HDZ BiH, član, 

4. Josip Mioč, HDZ BiH. član i 

5. Marija Križić, vanjski član, HČSP BiH. 

 

Članak 4. 

 

U Povjerenstvo za mjesne zajednice i suradnju sa 

općinama i gradovima i nevladinim udrugama imenuju 

se: 

1. Mladen Šarić, HDZ BiH, predsjednik, 

2. Tadija Ljubičić, HČSP BiH , zamjenik predsjednika, 

3. Ružica Šiško, vanjski član,HDZ 1990., 

4.  Ivica Kelava, HSP BiH, član i 

5. Luka Krstanović, HDZ BiH, član. 
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Članak 5. 

 

U Povjerenstvo za društveni nadzor imenuju se: 

 

1. Jure Crnac, HSP BiH, predsjednik, 

2. Ilija Bagarić, HDZ BiH, zamjenik predsjednika, 

3. Ante Baković, HDZ BiH, član, 

4. Ivica Klišanin, HSP BiH, član i 

5. Ante Jurčević, vanjski član, HDZ 1990. 

 

Članak 6 

 

U Povjerenstvo za zaštitu okoliša, kulturnog i 

prirodnog nasljeđa imenuju se: 

 

1. Ante Tadić, HDZ BiH, , predsjednik 

2. Ante Pašalić, HSP BiH, zamjenik predsjednika, 

3. Ružica Bokanović, vanjski član, HSS-NHI,  

4. Ante Đikić, HDZ BiH,  član i 

5. Manda Tadić, HSP BiH, član. 

 

Članak 7. 

 

U Povjerenstvo za odnose s vjerskim zajednicama 

imenuju se: 

 

1. Tomislav Krišto, HDZ BiH, predsjednik, 

2. Ilija Tatarović, HSP BiH, zamjenik predsjednika, 

3. Ante Baković, HDZ BiH, član, 

4. Jure Crnac, HSP BiH, član i  

5. Ivica Klišanin, HSP BiH, član. 

 

Članak 8. 

 

U Povjerenstvo za pitanje branitelja i stradalnika 

domovinskog rata imenuju se: 

 

1. Drago Zrinušić, predsjednik,  vanjski član, HDZ 

1990., 

2. Ilija Bagarić HDZ BiH, zamjenik predsjednika , 

3. Ivan Milić, HSS-NHI, član,  

4. Ante Pašalić, HSP BiH, član i 

5. Ibrahim Kapetanović, SDA BiH, član. 

 

Članak 9. 

 

U Povjerenstvo za šport i pitanje mladih imenuju se: 

 

1. Maja Milić, predsjednik, vanjski član,  HDZ 1990., 

2. Ante Kutleša, HDZ BiH, zamjenik predsjednika, 

3. Ilija Papić, HSP BiH, član, 

4. Marko Drmić, vanjski član, HDZ BiH, 

5. Ilija Bagarić, HDZ BiH, član, 

6. Anđela Radoš,vanjski član, Vijeće mladih. 

7. Nermina Zahirović, vanjski član,Vijeća mladih. 

 

Članak 10.  

 

U Povjerenstvo za poslove iz stambene oblasti 

imenuju se: 

 

1. Josip Petrović, predsjednik, vanjski član, HDZ  BiH,  

2. Ilija Papić, HSP BiH, zamjenik predsjednika, 

3. Ilka Karačić, vanjski član, HDZ BiH.  

4. Ilija Tatarović, HSP BiH, član, 

5. Tomislav Krišto, HDZ BiH, član. 

 

 

Članak 11. 

 

U Povjerenstvo za Izbor i imenovanja imenuju se: 

 

1. Ante Kutleša, HDZ BiH, predsjednik, 

2. Ilija Papić, HSP BiH, zamjenik predsjednika,  

3. Mario Mašić, HDZ 1990.,član, 

4. Ibrahim Kapetanović, SDA BiH, član i  

5. Juso Seferović, SDP BiH, član. 

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad». 

Broj:01-02-742/13. 

Tomislavgrad, 30.travnja.2013    . 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka 37stavak 1.alineja 10.i članka 

61.stavak 5.alineja 3. Statuta općine Tomislavgrad 

(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 

6/05) i  članka 4.Odluke o utemeljenju Povjerenstva za 

javna priznanja općine Tomislavgrad («Službeni glasnik 

općine Tomislavgrad», broj:9/08), Općinsko vijeće 

Tomislavgrad na sjednici održanoj  30.travnja. 2013. 

godine donosi  

 

R J E Š E N J E  

o imenovanju Povjerenstva za javna priznanja  

općine Tomislavgrad 

 

Članak 1. 

 

  U Povjerenstvo za javna priznanja općine 

Tomislavgrad  (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju 

se: 

1. Ivan Vukadin, općinski načelnik, 

2. Mate Kelava, predsjednik Općinskog vijeća, 

3. fra Ante Pranjić, gvardijan Franjevačkog samostana u 

Tomislavgradu, 

4. Ibrahim Kapetanović, vijećnik Općinskog vijeća, 

5. Ilija Papić, vijećnik Općinskog vijeća. 

  

Članak 2. 
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 Ovlaštenja Povjerenstva regulirana su člankom 

3.Odluke o utemeljenju Povjerenstva za javna priznanja 

općine Tomislavgrad, («Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 9/08).  

  

Članak 3. 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit 

će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad». 

 

Broj:01-02-748/13. 

Tomislavgrad, 30.travnja.2013. 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

Na temelju članka 4.stavak 1. Zakona o sukobu interesa 

u tijelima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, 

(«Službene novine F BiH» broj 70/08), članka 61. stavak 5. 

Statuta Općine Tomislavgrad («Službeni glasnik Općine 

Tomislavgrad», 2/99, 2/00 i 6/05) i članka  21. Odluke o 

utemeljenju Javnog poduzeća za zbrinjavanje i upravljanje 

otpadom, («Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 

10/09), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 

30.travnja.2013. d o n o s i, 

 

R J E Š E N J E 

o razrješenju člana skupštine 

Javnog poduzeća za zbrinjavanje i upravljanje otpadom 

PAKLINE, d.o.o. 

 

Članak 1. 

 

 Luka Krstanović Markov iz Sarajlija razrješava se  

dužnosti  člana skupštine Javnog poduzeća za zbrinjavanje i 

upravljanje otpadom  PAKLINE,  d.o.o, na osobni zahtjev, 

zbog nespojivosti članstva u skupštini Javnog poduzeća s 

javnom funkcijom izabranog dužnosnika. 

 

Članak 2. 

 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit 

će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad». 

 

Broj: 01-02-748/13.   

Tomislavgrad, 30.travnja. 2013 

 

         PREDSJEDNIK OV 

         Mate Kelava, prof.,v.r. 

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00  

KM Ivanu (Ante)Stipić  iz Tomislavgrad , općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova  zbog teške 

materijalne situacije. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa  

stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na 

općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-33/13 

Tomislavgrad, 23. siječnja 2013. Godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 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, 2/00 i 6/05), općinski načelnik 

donosi 

Z A K L J U Č A K   

 

I 

 

 Odobrava se isplata  AUSTRIJSKO-HRVATSKOJ 

ZAJEDNICI ZA KULTURU I ŠPORT BEČ   u  iznosu 

od  1.000,00 KM,   kao financijska potpora  za organizaciju 

Hrvatskog bala u Beču za dan  09. veljače 2013. godine 

( slovima:  jednatisuća  KM ). 

 

II 

 

 Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad   ekonomski kod –614315- 

troškovi rada sa mladima, u korist računa br:     

IBAN: at15 1100 0094 3422 5000/BIC: BKAUATWW. 

 

III 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja , a 

objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad. 

 

Broj: 02-14-55/13 

Tomislavgrad, 10. 01. 2013. 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  
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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, 2/00 i 6/05), općinski načelnik 

donosi 

Z A K L J U Č A K   

 

I 

 

 Odobrava se isplata  Kulturno-informativnom centru    

Tomislavgrada  iznos od 500,00 KM za organizaciju 

Maskenbala 2013. godine u Tomislavgradu.. 

( slovima: petstotina  KM ). 

 

II 

 

 Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad   ekonomski kod –614315- 

financiranje projekata mladih,  u korist računa br: 

154999-5000072245 kod Intesa Sanpaolo banka.         

 

III 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a 

objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad. 

 

Broj: 02-40-1-58/13 

Tomislavgrad, 10. 02. 2013 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 

150,00 KM Luki(Bariše)Ćavarušić iz Prisoje, općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova  pomoći zbog teške 

materijalne situacije. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena 

sa  stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići 

na općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-108/13 

Tomislavgrad 27. ožujka  2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 

200,00  KM Ivanu (Ante)Andrić iz Mrkodola , 

općina Tomislavgrad,  na ime troškova  liječenja 

djeteta. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena 

sa  stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići 

na općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-109/13 

Tomislavgrad 27. ožujka  2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 

200,00  KM Emiliji(Ivana)Šarić iz Stepen , općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova  liječenja djeteta. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena 

sa  stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići 

na općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-147/13 

Tomislavgrad 27. ožujka  2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 
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 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K 

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 

100,00  KM Jeleni (Jakova) Vujević iz Omolja, 

općina Tomislavgrad,  na ime troškova liječenja 

bolesnog djeteta. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena 

sa  stavke –jednokratne pomoći  -  te se mogu podići 

na općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad.     

 

Broj:02-35-150/13 

Tomislavgrad, 07. veljače 2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 

150,00 KM Mili(Grge)Jurčević iz Stipanića, općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova  liječenja. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena 

sa  stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići 

na općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-170/12 

Tomislavgrad 27. ožujka  2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka 66. Ustava HBŽ (»Narodne novine 

HBŽ«, broj 3/96), članka 12. Zakona o lokalnoj samoupravi 

(»Narodne novine HBŽ«, broj 4/98), članka  62 Statuta 

općine Tomislavgrad (»Službeni glasnik Općine 

Tomislavgrad«, broj 2/99, 2/00 i 6/05)  i članka  7. Zakona 

o javnim nabavama Bosne i Hercegovine( »Službeni 

glasnik BiH«, broj  49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 

70/06),   općinski  načelnik  d o n o s i : 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju Povjerenstva 

 

I 

 

 Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka javne 

nabave za sanaciju lokalnih cesta, akcije u mjesnim 

zajednicama i izradu horizontalne prometne signalizacije, u 

sastavu: 

 

1. Kristijan Petrović, predsjednik, 

2. Nedžad Nuhić, član 

3. Vinko Galir, član 

4. Ivica Šarac, član 

5. Mijo Zrinušić, član. 

 

II 

 

 Ovlasti i zadaće Povjerenstva propisane su Zakonom o 

javnim nabavama BiH i podzakonskim aktima.  

  

III 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u «Službenom glasniku Općine 

Tomislavgrad». 

 

Broj: 02-23-171/13 

Tomislavgrad,08.03.2013.godine             

  

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik, d 

o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 

200,00  KM Mariji(Marka) Papić iz Vedašić , općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova  liječenja. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena 

sa  stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići 

na općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-179/13 

Tomislavgrad 27. ožujka  2013. godine 
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        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 

200,00 KM Božici(Ivana)Perković iz Šujica , općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova  liječenja djeteta. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena 

sa  stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići 

na općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-191/13 

Tomislavgrad 27. ožujka  2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 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, 2/00 i 6/05), općinski načelnik 

donosi 

Z A K L J U Č A K   

 

I 

 

 Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 500,00 

KM na ime materijalnih troškova SK"Striž“, za 

organizaciju i provođenje  natjecanja u skijanju pod 

nazivom "OTVORENO PRVENSTVO 

TOMISLAVGRADA  2013" 

 

II 

 

 Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad   ekonomski kod –614314/V 

- Ostali troškovi za financiranje športa ,u korist računa 

br:3382302200475221, SK"Striž" - Tomislavgrad. 

 

III 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a 

objaviti će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad. 

 

Broj: 02-40-2-199/13 

Tomislavgrad, 12.02.2013 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 

200,00  KM Gordani(Ilije)Pranjić iz Tomislavgrad , 

općina Tomislavgrad,  na ime troškova  liječenja. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena 

sa  stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići 

na općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-224/13 

Tomislavgrad 27. ožujka  2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 

200,00  KM Biljani(Krune)Anić iz Bukovica, općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova  liječenja. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena 

sa  stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići 

na općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-245/13 

Tomislavgrad 27. ožujka  2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  
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*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 

200,00  KM Ivanu Ćavar iz Šujica , općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova  liječenja. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena 

sa  stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići 

na općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-259/13 

Tomislavgrad, 15. ožujka 2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 100,00  

KM Nihadi Jarić iz Tomislavgrad , općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova  zbog teške 

materijalne situacije. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa  

stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na 

općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-283/13 

Tomislavgrad, 15. ožujka 2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00  

KM Miri(Frane) Višić iz Tomislavgrad , općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova  liječenja djeteta. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa  

stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na 

općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-290/13 

Tomislavgrad 27. ožujka  2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 150,00 

KM Kati(Grge) Bagarić iz Mesihovina, općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova  pomoći zbog teške 

materijalne situacije. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa  

stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na 

općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-328/13 

Tomislavgrad 27. ožujka  2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99) Općinski načelnik, d o n o s i  

 

Z A K L J U Č A K  
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1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 

200,00  KM Ivi(Lovre)Orlović  iz Tomislavgrad , 

općina Tomislavgrad,  na ime troškova  zbog teške 

materijalne situacije. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će 

isplaćena sa  stavke –jednokratne pomoći - te se 

mogu podići na općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, 

a objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-339/13 

Tomislavgrad, 27. ožujka  2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K 

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 300,00  

KM na ime troškova liječenja Ivanu (Ante) Tadić iz 

Luga općina Tomislavgrad 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa  

stavke –jednokratne pomoći  -  te se mogu podići na 

općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad.     

 

Broj:02-35-351/13 

Tomislavgrad,14.03. 2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K 

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 300,00  

KM na ime troškova liječenja Jozi (Ivana) Križanac iz 

Vedašića,općina Tomislavgrad 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa  

stavke –jednokratne pomoći  -  te se mogu podići na 

općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad.     

 

Broj:02-35-367/13 

Tomislavgrad,14.03. 2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00  

KM Klari (Ante) Andrić  iz Kolo , općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova  zbog teške 

materijalne situacije. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa  

stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na 

općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-377/13 

Tomislavgrad 27. ožujka  2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00  

KM Marku (Pere) Prljević iz Tomislavgrad , općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova  zbog teške 

materijalne situacije. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa  

stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na 

općinskoj blagajni. 
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3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-387/13 

Tomislavgrad, 15. ožujka 2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 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, 2/00 i 6/05), općinski načelnik 

donosi 

Z A K L J U Č A K   

 

I 

 

 Odobrava se isplata  Općinskom izbornom  

povjerenstvu u bruto iznosu od 2.220,00 KM za rad uz 

povjerenstvo u izbornoj godini 2012. godine po popisu koji 

je sastavni dio ovoga Zaključka. (slovima: 

dvijetisućedvijestotinedvadeset i 00/100 KM ). 

 

II 

 

 Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad   ekonomski kod –613970- 

naknada za rad u komisijama.        

 

III 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a 

objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad. 

 

Broj: 02-14-390/12 

Tomislavgrad, 31. 12. 2012 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 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, 2/00 i 6/05), općinski načelnik 

donosi 

Z A K L J U Č A K   

 

I 

 

 Odobrava se isplata  MZ  Kongora  iznos od  500,00 

KM za  troškove sudskog postupka.(slovima: petstotina i 

00/100 KM ). 

 

II 

 

 Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad   ekonomski kod –615117- 

Akcije u mjesnim zajednicama, u korist računa  br:    

 338230-2263149637    kod  UniCredit  banke.         

 

III 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a 

objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad. 

 

Broj: 02-14-398/13 

Tomislavgrad, 15. 03. 2013 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka 15 .Zakona o načelima lokalne 

samouprave(Službene novine F BiH"br.49/06) i članka 62. 

Statuta općine Tomislavgrad ( "Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad,  broj 2/99, 2/00 i 6/05)  općinski načelnik 

donosi 

 

 Z A K L J U Č A K  

 

I 

 

 Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 1.500,00 

KM na ime materijalnih troškova  TKD»Koryo»  radi 

organizacije i provedbe Otvorenog prvenstva  

Tomislavgrada u taekwondou, pod nazivom "Tomislavgrad 

Open 2013". 

II 

 

 Sredstva iz točke I, isplatiti će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad    ekonomski kod –

614314/V - Ostali troškovi za financiranje športa ,u korist 

računa br:3382302200210217, TKDK"Koryo" - 

Tomislavgrad 

III 

 

 Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom glasniku  općine Tomislavgrad.     

 

Broj:02-40-2-417/13 

Tomislavgrad,20.03. 2013.godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 
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 Na temelju članka 6. Zakona o porezu na promet 

nekretnina i prava ("Narodne novine HBŽ", 7/02) i članka 

62. Statuta Općine Tomislavgrad ("Službeni glasnik Općine 

Tomislavgrad" broj 2/99, 2/00 i 6/05), Općinski načelnik  d 

o n o s i : 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje vrijednosti 

nekretnina i prava na području Općine Tomislavgrad 

 

Članak 1. 

 U Povjerenstvo za utvrđivanje vrijednosti nekretnina i 

prava na području Općine Tomislavgrad imenuju se: 

 

1. Mijo Zrinušić - dipl. ing. agr.,  predsjednik 

2. Srećko Perić - ing. građ., član 

3. Marija Kovačević - dipl. ing. geod., član 

4. Ilija Ćurić- dipl. oec., član. 

 

Članak 2. 

 Zadaća Povjerenstva je utvrđivanje prometne vrijednosti 

nekretnina i prava koje su predmetom pravnog prometa, 

radi obračuna i naplate poreza na promet nekretnina i prava. 

 

Članak 3. 

 

 Mandat Povjerenstva traje 1 godinu od dana 

imenovanja. 

 

Članak 4. 

 

 Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje 

vrijednosti nekretnina i prava za Općinu Tomislavgrad, 

broj: 02-14-1613/13 od 21.01.2013. godine. 

 

Čanak 5. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom glasniku Općine Tomislavgrad. 

          

Broj: 02-14-433/13 

Tomislavgrad,  20.03.2013.  godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00 

KM Anti (Ivana) Bagarić iz Mesihovine, općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova  pomoći zbog 

liječenja. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa  

stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na 

općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-434/13 

Tomislavgrad 27. ožujka  2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka 66. Ustava HBŽ (»Narodne novine 

HBŽ«, broj 3/96), članka 12. Zakona o lokalnoj samoupravi 

(»Narodne novine HBŽ«, broj 4/98), članka  62 Statuta 

općine Tomislavgrad (»Službeni glasnik Općine 

Tomislavgrad«, broj 2/99, 2/00 i 6/05)  i članka  7. Zakona 

o javnim nabavama Bosne i Hercegovine( »Službeni 

glasnik BiH«, broj  49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 

12/09 i 60/10),  općinski  načelnik d o - n o s i : 

 

RJEŠENJE 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA JAVNE 

NABAVE 

  

I 

 U Povjerenstvo Općine Tomislavgrad za provedbu 

postupaka nabave roba, pružanja usluga i ustupanja radova  

za 2013. godinu, imenuju se: 

 

1. Kristijan Petrović, predsjednik 

2. Nedžad Nuhić, član 

3. Vinko Galir, član 

4. Ivica Radoš, član 

5. Božana Jurčević, član. 

 

II 

 Povjerenstvo iz članka I ovoga Rješenja postupati će 

sukladno Zakonu i podzakonskim aktima o javnim 

nabavama u svim postupcima javne nabave koje  provodi  

Općina Tomislavgrad, osim ukoliko se za pojedine nabave 

ne imenuje posebno Povjerenstvo. 

 

III 

 Za specifične nabave roba, radova i usluga, za koje je 

potrebno posebno stručno znanje, Povjerenstvo će se 

dopuniti potrebnim brojem stručnih osoba za svaku takvu 

nabavu.       

IV 

 Mandat  Povjerenstva  iz članka I  traje do kraja 2013. 

godine. Po završetku mandata Povjerenstvo dostavlja 

Izvješće o radu za mandatni period. 
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V 

 Za sudjelovanje u radu Povjerenstva predsjedniku i 

članovima Povjerenstva pripada pravo na naknadu koja će 

se odrediti posebnim zaključkom općinskog načelnika, 

donesenim po isteku mandata Povjerenstva. 

 

VI 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u «Službenom glasniku Općine 

Tomislavgrad». 

 

Broj: 02-23-447/13 

Tomislavgrad, 21.03.2013.godine      

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/9, 2/00 i 6/059) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 250,00  

KM Josipu (Luke)Drmić iz Tomislavgrad, općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova pomoći uslijed teške 

materijalne situacije.  

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa  

stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na 

općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-502/13 

Tomislavgrad 18. travnja  2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 250,00  

KM Ivanu (Marijana) Malekin iz Letka, općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova pomoći za liječenje.  

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa  

stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na 

općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-504/13 

Tomislavgrad 18. travnja  2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 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, 2/00 i 6/05), općinski načelnik 

donosi 

Z A K L J U Č A K   

 

I 

 

 Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od  250,00 

KM na ime materijalnih troškova ŠK"Tomislav",  radi 

organizacije  i  provođenja šahovskog turnira, koji će se 

održati  07.travnja 2013.godine  . 

 

II 

 

 Sredstva iz točke I, isplatiti će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad, ekonomski kod –614314/V 

- ostali troškovi za financiranje športa, u korist računa  

ŠK“Tomislav" br: 3382302200644874, otvorenog kod 

UniCredit Zagrebačka banka d.d. 

 

 III 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a 

objaviti će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad. 

 

Broj: 02-40-2-512/13 

Tomislavgrad, 02.04.2013.godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 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, 2/00 i 6/05), općinski načelnik 

donosi 

Z A K L J U Č A K   

 

I 
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 Odobrava se isplata vijećniku OV  Ivici Klišanin  u 

iznosu od 1.500,00 KM  kao akontacija za narednih 12 

mjeseci za rad u OV. Isplata se odnosi na vrijeme od 01. 10. 

2013. do 31. 12. 2013. Godine. ( slovima :  

jednatisućapetstotina i 00/100 KM ). 

 

II 

 

 Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad   ekonomski kod –613900- 

naknada za rad u OV    br: 338230-2502655344, poziv na 

broj: 45510387000  kod  UniCredit  banke.         

 

III 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad. 

 

Broj: 02-14-556/13 

Tomislavgrad, 04. 04. 2013 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 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, 2/00 i 6/05), općinski načelnik 

donosi 

Z A K L J U Č A K   

 

I 

 

 Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 250,00 

KM na ime materijalnih troškova  JU "GSD-

Tomislavgrad", radi nastupa natjecatelja (3)  na Državnom 

prvenstvu u Bodybuilding & Fitness-u u Sarajevu, 

13.04.2013.godine . 

II 

 

 Sredstva iz točke I, isplatiti će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad  ekonomski kod –614314/V 

- Ostali troškovi za financiranje športa ,u korist računa   

br:3382302200566207, JU"GSD - Tomislavgrad" 

 

III 

 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a 

objaviti će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad. 

 

Broj: 02-40-2-559/13 

Tomislavgrad, 08. 03. 2013.godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

*** 

 

 Na temelju članka 66. Ustava HBŽ (»Narodne novine 

HBŽ«, broj 3/96), članka 12. Zakona o lokalnoj samoupravi 

(»Narodne novine HBŽ«, broj 4/98), članka  62 Statuta 

općine Tomislavgrad (»Službeni glasnik Općine 

Tomislavgrad«, broj 2/99, 2/00 i 6/05)  i članka  7. Zakona 

o javnim nabavama Bosne i Hercegovine( »Službeni 

glasnik BiH«, broj  49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 

12/09 i 60/10),  Općinski  načelnik d o - n o s i : 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju dodatnih članova u Povjerenstvo za javne 

nabave 

 

  

I 

 

 U Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave – 

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji vodoopskrbnog 

sustava Duvanjsko Polje, Vodoopskrbnog podsustava 

Crvenice, ispred Federalnog ministarstva poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva, imenuju se: 

 

1. Ana Bašić, 

2. Žarko Karačić. 

 

II 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u «Službenom glasniku Općine 

Tomislavgrad». 

 

Broj: 02-23-562/13 

Tomislavgrad, 08.04.2013.godine          

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 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, 2/00 i 6/05), općinski načelnik 

donosi 

Z A K L J U Č A K   

 

I 

 

 Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 500,00 

KM na ime materijalnih troškova  Karlu Sušiloviću radi 

nastupa u tekućoj natjecateljskoj sezoni u juniorskoj 

konkurenciji. 

II 

 

 Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad   ekonomski kod 614000/V-
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Ostali troškovi za financiranje športa, te se mogu podići na 

općinskoj blagajni. 

III 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a 

objaviti će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad. 

 

 

Broj: 02-40-2-570/13 

Tomislavgrad, 08. 04. 2013.godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik, d 

o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 300,00  

KM Lidiji (Ivana)Krajina iz Tomislavgrad, općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova  zbog liječenja djeteta. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa  

stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na 

općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-576/13 

Tomislavgrad, 16. travnja 2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 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, 2/00 i 6/05), općinski načelnik 

donosi 

Z A K L J U Č A K   

 

I 

 Odobrava se isplata  u korist poduzeća VIOLETA 

d.o.o. Tomislavgrad u iznosu od 1.862,00 KM  za  nabavu  

medalja i pehara za školsko općinsko prvenstvo 2013. 

godine. 

 

II 

 

 Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad  ekonomski kod –

614314/III- troškovi školskih natjecanja. Sredstva će se 

isplatiti u korist računa  338140-2200574109 kod UniCredit 

banke, 

III 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a 

objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.. 

 

Broj: 02-14-578/13 

Tomislavgrad, 09. 04. 2013. 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 300,00 

KM Staki (Ivana) Bokanović iz Vedašić, općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova   liječenja . 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa  

stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na 

općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-608/13 

Tomislavgrad, 16. travnja 2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 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, 2/00 i 6/05), općinski načelnik 

donosi 

Z A K L J U Č A K  

  

I 

 

 Odobrava se isplata  maturantima Gimnazije  Marka 

Marulića  Tomislavgrad u iznosu od   300,00  KM za 

troškove jednodnevnog puta do Zagreba  u posjet Galeriji 

Klovićevi dvori i izložbi remek djela  iz Muzeja Picasso. 

 

II 
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 Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad   ekonomski kod –

614315/IV – financiranje projekata mladih, a sredstva će se 

isplatiti na općinskoj blagajni.  

 

III 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a 

objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad. 

 

Broj: 02-14-610/13 

Tomislavgrad, 15. 04. 2013.godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik, d 

o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 300,00  

KM Zoranu(Petar) Žilić iz Blažuja , općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova  liječenja. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa  

stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na 

općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-639/13 

Tomislavgrad 24. travnja  2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 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, 2/00 i 6/05), općinski načelnik 

donosi 

Z A K L J U Č A K 

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 300,00 

KM na ime materijalnih  troškova  ŠK"Tomislav"  

radi nastupa  na 12. kadetskom i 15.juniorskom 

prvenstvu Šahovskog saveza  Herceg-Bosne za 

2013.godinu koje će se održati u Kupresu  19.i 

20.siječnja 2013.godine.   

2. Sredstva iz točke I, isplatiti će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad    ekonomski kod –

614314/V - Ostali troškovi za financiranje športa ,u 

korist računa ŠK"Tomislav" iz Tomislavgrad  

broj:3382302200644874. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad.     

 

Broj:02-40-2-651/13 

Tomislavgrad,19.travanj  2013.godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka 62. stavak 2. Zakona o proračunima u 

Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 

Federacije BiH“, broj 19/06), te člana 49. Statuta Općine 

Tomislavgrad («Sl. glasnik općine Tomislavgrad» br. 2/99, 

2/00 i 6/05), Načelnik Općine Tomislavgrad d o n o s i : 

 

P R A V I  L N I K 

O INTERNOJ KONTROLI 

 

OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

 Pravilnik o internoj kontroli Općine Tomislavgrad ( u 

daljem tekstu: Pravilnik) se donosi u skladu sa Zakonom, 

Statutom i drugim internim aktima Općine Tomislavgrad, te 

u skladu s relevantnim međunarodnim standardima o 

internoj kontroli. 

 

Članak 2. 

 

 Pravilnik utvrđuje djelokrug i ciljeve interne kontrole, 

standarde na kojima je zasnovan sustav interne kontrole, 

osnovne elemente interne kontrole, pristup upravljanja 

rizikom, kao i odgovornost rukovodstva i osoblja u cilju 

postizanja efikasne interne kontrole u Općini. 

 

Članak 3. 

 

 Djelokrug i ciljevi interne kontrole predstavljaju proces 

pružanja razumnih jamstava da su: 

1. radni postupci ekonomični, djelotvorni i efikasni te 

da se građanima osiguravaju kvalitetne usluge; 

2. da su resursi zaštićeni od gubitaka izazvanih 

zlouporabom, pogrešnim upravljanjem, rasipanjem, 

greškama, prijevarom i drugim nepravilnostima; 

3. da su aktivnosti usklađene s relevantnim Zakonima, 

općinskim Statutom te internim aktima i propisanim 

procedurama; 

4. da je financijsko izvještavanje pouzdano i točno. 
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Članak 4. 

 

 Sustav interne kontrole pruža razumnu garanciju da se 

ciljevi Općine postižu putem: 

 

1. identifikacije, ocjene i nadzora ključnih rizika; 

2. osiguranja efikasnosti putem redovnih provjera; 

3. redovitog izvješćivanja Načelniku i Općinskom 

vijeću o stanju interne kontrole u Općini. 

 

Članak 5. 

 

 Sustav interne kontrole razvija i identificira 

odgovarajuće ciljeve za Općinu koji moraju biti jasni, 

precizni, realni, vremenski određeni, definirani prema 

ključnim financijskim i operativnim indikatorima učinka, 

konzistentni s ukupnom strategijom i proračunom Općine te 

integrirani u program rada Općine. 

 

Članak 6. 

 

 Sustav interne kontrole zasnovan je na jasnom 

dokumentiranju svih akata koji definiraju općinsku 

strukturu, politike, ciljeve i kontrolne procedure. 

 Sve transakcije i značajni događaji u Općini moraju biti 

jasno dokumentirani, a dokumentacija pravovremena i 

dostupna radi uvida. 

 Odobravanje i izvršavanje transakcija i događaja vrše se 

isključivo od strane osoba koje djeluju u okviru svojih 

ovlaštenja. 

Članak 7. 

 

 Sustav interne kontrole objedinjuje slijedeće međusobno 

povezane elemente: 

 

1. kontrolno okruženje; 

2. procjenu i upravljanje rizikom; 

3. kontrolne radnje; 

4. informiranje i komunikaciju; 

5. nadzor.  

 

Članak 8. 

 

 Kontrolno okruženje unutar Općine obuhvaća 

sveukupan stav, svjesnost i mjere općinskog vijeća,  

načelnika  općine, tajnika općine, šefova službi i svih 

drugih uposlenika u vezi sa sustavom interne kontrole i 

njenom važnošću za Općinu. 

 

Članak 9. 

 

 Pristup Općine upravljanju rizikom uzima u obzir 

međusobnu povezanost različitih rizika u svrhu ocjenjivanja  

njihovog utjecaja ne rad Općine. 

 Cilj upravljanja rizikom je povećanje mogućnosti 

ostvarenja ciljeva Općine i smanjenja mogućnosti pojave 

mogućih gubitaka, kao i da se općinske aktivnosti 

modificiraju u svrhu smanjenja opasnosti od ugrožavanja, 

ili same mogućnosti da određena aktivnost utječe pozitivno 

ili negativno na sposobnost Općine da postigne svoje 

ciljeve. 

POSEBNE ODREDBE 

 

Članak 10. 

 

 Kontrolne radnje predstavljaju pravila i procedure 

kojima se osigurava izvršavanje odluka i poduzimanje 

potrebnih mjera za tretiranje rizika. 

 

Članak 11. 

 

 Kontrolne aktivnosti po vrsti djelovanja mogu biti: 

 

a) Preventivne - predviđene za sprječavanje pojave 

nepoželjnih događaja ( npr. davanje odobrenja, 

ovlaštenja, potvrda i sl); 

b) Razotkrivajuće- predviđene za identifikaciju 

nepoželjnih događaja ( npr. pregled učinka 

službenika i sl); 

c) Korektivne - predviđene za ispravljanje nepoželjnih 

događaja (npr. tamo gdje su potrebne dodatne 

kontrole). 

Članak 12. 

 

 Kontrolne radnje trebaju biti utvrđene u vidu pismene 

procedure, te obuhvaćaju slijedeće radnje: 

 

1. kontroliranje provedbe financijskih i drugih 

planova općine; 

2. usporedbu i analizu financijskih rezultata s 

proračunskim iznosima; 

3. usvajanje pisanih pravila i procedura za glavne 

procese unutar općine; 

4. podjele dužnosti i odgovornosti između osoblja 

kako bi se umanjio rizik od pojave greške ili 

prijevare; 

5. kontroliranje da su transakcije odobrene i izvršene 

isključivo od strane osoba koja radi u skladu sa 

svojim ovlastima; 

6. održavanje matematičkih i računovodstvenih 

kontrola s ciljem provjere da su transakcije 

ispravno evidentirane i točno obrađene, te da je 

dokumentacija na vrijeme dostupna na pregled; 

7. provjeru točnosti vremenskih rokova za kretanje 

dokumentacije; 

8. provjeru da osoblje posjeduje sposobnost u skladu 

sa svojim odgovornostima, te da je općinska 

adiministracija efikasno obučena i osposobljena za 

obavljanje povjerenih poslova i zadataka; 

9. usporedbu internih podataka s izvorima eksternih 

podataka; 

10. obavljanje periodičnih i  neplaniranih provjera, 

11. usvajanje procedura kako bi se osigurala 

usklađenost sa zakonima i propisima koji imaju 

značajan operativni i financijski utjecaj na općinu. 

 

Članak 13. 
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 Efikasnost interne kontrole će se redovito analizirati. 

Analiza će se vršiti tako što će se svi elementi interne 

kontrole ocjenjivati jednom godišnje putem samoprocjene u 

cilju osiguranja njihove efikasnosti. 

 Analiza će biti dokumentirana u pismenom izvještaju 

koja će se odnositi na sljedeća pitanja: 

 

1. da li sustav interne kontrole ispunjava ciljeve interne 

kontrole; 

2. da li je  nivo izlaganja općine riziku odgovarajući i 

prihvatljiv; 

3. da li su aktivnosti interne kontrole rezultirali bolju 

efikasnost svih elemenata u odnosu na prethodni 

period; 

4. da li je kvalitet izvještavanja prema Općinskom 

vijeću u skladu s usvojenim procedurama; 

5. kakva je sveukupna efikasnost sustava interne 

kontrole i da li su promjene ili poboljšanja pravila i 

procedura neophodne. 

 

Članak 14. 

 

 Aktivnosti u vezi s  internom kontrolom dostavljati će 

se načelniku općine u  vidu redovnih godišnjih izvješća, 

kao i periodičnih izvješća o rezultatima redovitih kontrola 

kao i provedbe dodatnih kontrola. 

 

Članak 15. 

 

 Godišnja izvješća o internoj kontroli dostavljati će se i 

Općinskom vijeću a obuhvatiti će: 

 

1. stanje kontrolnog okruženja u općini; 

2. procese interne kontrole uključujući aranžmane 

upravljanja rizikom, ključne kontrolne postupke, 

procese informiranja i komunikacije; 

3. sveukupnu efikasnost interne kontrole i planove za 

poboljšanje ili razvitak. 

 

Članak 16. 

 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se  u Službenom glasniku Općine Tomislavgrad i 

na oglasnoj ploči. 

 

Broj: 02-05-654 /2013 

Tomislavgrad, 19.04.2013. god.    

        

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 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 isplata  za  POČASNI BLEIBURŠKI 

VOD u iznosu od 1.000,00 KM za sufinanciranje 

organizacije komemoracije za žrtve Hrvatskog križnog puta 

i Bleiburške tragedije na Bleiburškom polju u Austriji. 

( slovima: jednatisuća KM ). 

II 

 

 Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad   ekonomski kod – 999999- 

tekuća proračunska rezerva, u korist računa  br:    

IBAN: AT762070601000700201 – BIC: KSPKAT2K         

 

III 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a 

objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad. 

 

Broj: 02-41-659/13 

Tomislavgrad, 26. 04. 2013 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 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, 2/00 i 6/05), općinski načelnik 

donosi 

Z A K L J U Č A K   

 

I 

 

 Odobrava se isplata Javnoj ustanovi za šport i tjelesnu 

kulturu- „Gradskoj športskoj dvorani“ u iznosu od  

3.421,74 KM za  otpremninu za djelatnika  Nikolu Radoš. 

 

II 

 

 Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad   ekonomski kod –612225- 

Otpremnine u slučaju odlaska u mirovinu, u korist računa 

br: 3338230-2200566207  kod UniCredit banke. 

 

III 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a 

objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad. 

 

Broj: 02-14-665/13 

Tomislavgrad, 18. 04. 2013. 
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        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 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, 2/00 i 6/05), općinski načelnik 

donosi 

Z A K L J U Č A K   

 

I 

 

 Odobrava se isplata  STUDENTSKOM CENTRU  

Sveučilišta u Mostaru u iznosu od 7.500,00 KM za 

sufinanciranje studenata koji ne žive u domu ( ishrana 

studenata), sa područja općine Tomislavgrad.( slovima: 

sedamtisućapetstotina KM.) 

 

II 

 

 Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad   ekonomski kod –614312- 

Studentske stipendije  u korist računa br: 306021-

0000038129  kod Hypo Group Alpe Adria bank. 

 

III 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a 

objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad. 

 

Broj: 02-14-687/13 

Tomislavgrad, 23. 04. 2013. 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 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, 2/00 i 6/05), općinski načelnik 

donosi 

Z A K L J U Č A K   

 

I 

 

 Odobrava se isplata udruzi NAŠA BAŠTINA 

Tomislavgrad u iznosu od 1.000,00 KM za  izradu 

monografije „Prirodoslovno-povijesna baština područja 

Tomislavgrad“( slovima :  jednatisuća KM ). 

 

II 

 

 Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad   ekonomski kod –614000- 

tekuća rezerva, u korist računa  br:  338230-2263026447     

kod UniCredit banke.         

 

III 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a 

objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad. 

 

Broj: 02-14-688/13 

Tomislavgrad, 24. 04. 2013 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 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, 2/00 i 6/05), općinski načelnik 

donosi 

Z A K L J U Č A K   

 

I 

 

 Odobrava se isplata  SAVEZU MAŽORETKINJA 

FBiH u iznosu od 500,00 KM na ime članarine za 2013. 

godinu za punopravno članstvo mažoretkinja Tomislavgrad 

u Savezu..( slovima: petstotina i 00/100 KM ). 

 

II 

 

 Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih 

sredstava općine Tomislavgrad   ekonomski kod –614315- 

Financiranje projekata mladih, u korist računa  br:   

3381000-2200431248  kod UniCredit  banke.         

 

III 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a 

objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad. 

 

Broj: 02-14-689/13 

Tomislavgrad, 24. 04. 2013 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim i 

drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", 

12/03, 34/03) i članka 63. Statuta Općine Tomislavgrad 

("Službeni glasnik Općine Tomislavgrad", broj 2/99, 2/00 i 

6/05), Općinski načelnik  d o n o s i :  
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R J E Š E N J E 

o imenovanju Povjerenstva 

za izbor kandidata u školski odbor O.Š. "Fra Mijo 

Čuić"Bukovica 

 

I. 

   U Povjerenstvo za izbor kandidata u školski odbor  

O.Š. "Fra Mijo Čuić", Bukovica, po raspisanom Javnom 

oglasu za izbor i imenovanje  članova školskog odbora O.Š. 

"Fra Mijo Čuić" Bukovica iz reda utemeljitelja, broj: 02-38-

842/13 od 22.05.2013. godine, imenuju se: 

 

1. Kristijan Petrović 

2. Luka Krstanović  

3. Ivica Šarac  

4. Nedžad Nuhić 

5. Božana Jurčević. 

 

II. 

 

 Zadatak Povjerenstva je pregledati prijave pristigle na 

Javni oglas, utvrditi pravodobnost i potpunost prijava, 

sačiniti rang-listu kandidata s prijedlogom za imenovanje te 

istu dostaviti Općinskom načelniku na dalje postupanje. 

 

III. 

 

 Za izvršeni zadatak utvrđuje se novčana naknada u 

iznosu 30,00 KM  po članu Povjerenstva. 

 

IV. 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u "Službenom glasniku Općine 

Tomislavgrad". 

 

Broj: 02-38-842/13 

Tomislavgrad, 23.07.2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K 

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 150,00  

KM Slavimiru (Marka) Matić iz Grabovice , općina 

Tomislavgrad,   zbog teške materijalne situacije. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa  

stavke –jednokratne pomoći  -  te se mogu podići na 

općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad.     

 

Broj:02-35-962/12 

Tomislavgrad, 08. veljače  2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka 62. Statuta Općine Tomislavgrad 

("Službeni glasnik Općine Tomislavgrad" 2/99,2/00 i 6/05), 

članka 58. Zakona o ustanovama HBŽ ("Narodne novine 

HBŽ", 10/98)  i članka 63. Zakona o proračunima u 

Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 

Federacije BiH", 19/0676/8,5/9,32/9,51/9,9/10,36/10,45/10) 

, Općinski načelnik donosi: 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju Povjerenstva za kontrolu financijskog 

poslovanja i provođenja postupaka  javnih nabava  u 

poduzećima i ustanovama čiji je utemeljitelj Općina 

Tomislavgrad 

 

Članak 1. 

 

 Imenuje se Povjerenstvo za kontrolu financijskog 

poslovanja i provođenje postupaka javne nabave u 

poduzećima i ustanovama čiji je osnivač Općina 

Tomislavgrad. 

Članak 2. 

 

Za članove Povjerenstva imenuju se: 

 

1. Anđa Bagarić - dipl. oec. , predsjednik, 

2. Kaja Perković -  dipl. oec., član, 

3. Nedžad Nuhić - dipl. oec., član.  

 

Članak 3. 

 

 Zadaća Povjerenstva je  izvršiti kontrolu zakonitosti 

financijskog poslovanja i provođenja postupka javnih 

nabava kod javnih poduzeća i ustanova čiji je osnivač 

Općina Tomislavgrad, o navedenom sačini izvješće i 

dostaviti ga Općinskom načelniku.  

 

Članak 4. 

 

 Povjerenstvo može u svom radu  upozoriti na uočene 

nepravilnosti i neusklađenost rada  javnih poduzeća i 

ustanova sa zakonskim i drugim propisima i predlagati 

mjere za njihovo otklanjanje i unaprjeđenje poslovanja.     

 

Članak 5. 
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 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u "Službenom glasniku Općine 

Tomislavgrad".    

 

 Broj: 02-14-1268/13 

Tomislavgrad, 25.07.2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka  15. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 49/06)  i članka 62. Statuta 

općine Tomislavgrad (« Službeni glasnik općine 

Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) Općinski načelnik,  

d o n o s i  

Z A K L J U Č A K  

 

1. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 200,00  

KM Jozi(Peta)Gudelj iz Crvenica, općina 

Tomislavgrad,  na ime troškova  zbog liječenja. 

2. Sredstva iz točke 1. ovog zaključka biti će isplaćena sa  

stavke –jednokratne pomoći - te se mogu podići na 

općinskoj blagajni. 

3. Ovaj zaključak stupa  na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u Službenom Glasniku općine 

Tomislavgrad. 

 

Broj:02-35-1874/12 

Tomislavgrad, 16. travnja 2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 

 

 Na temelju članka 9. Zakona o ministarskim, vladinim i 

drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", 

12/03, 34/03) i članka 63. Statuta Općine Tomislavgrad 

("Službeni glasnik Općine Tomislavgrad", broj 2/99, 2/00 i 

6/05), općinski načelnik  d o n o s i :  

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju Povjerenstva 

za izbor kandidata u tijela upravljanja ustanova 

kojima je utemeljitelj Općina Tomislavgrad 

 

I. 

 

   U Povjerenstvo za izbor kandidata u tijela upravljanja 

ustanova kojima je utemeljitelj Općina Tomislavgrad, po 

raspisanom Javnom oglasu za izbor i imenovanje članova 

tijela upravljanja ustanova   kojima je utemeljitelj  Općina 

Tomislavgrad, broj:  02-05-1955/12 od  19. listopada 2012. 

godine, imenuju se: 

 

1. Ivica Šarac, predsjednik 

2. Mijo Zrinušić, član  

3. Luka Krstanović, član 

4. Slavko Brigić, član 

5. Bože Kovačević, član 

 

II. 

 

 Zadatak Povjerenstva je pregledati prijave pristigle na 

Javni oglas, utvrditi pravodobnost i potpunost prijava, 

provesti intervju s kvalificiranim kandidatima,  sačiniti 

zapisnik o radu s utvrđenim rang-listama kandidata i 

preporukama za izbor  te isti dostaviti općinskom 

načelniku. 

 

III. 

 

 Za izvršeni zadatak utvrđuje se novčana naknada u 

iznosu 50,00 KM  po članu Povjerenstva. 

 

IV. 

 

 Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti 

će se u "Službenom glasniku Općine Tomislavgrad". 

 

Broj: 02-05-1955/12-1      

Tomislavgrad, 14. siječnja 2013. godine 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

        mr.sci. Ivan Vukadin  

 

*** 


