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Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Sl. novine
F BiH», br.49/06), članka 61.Statuta općine Tomislavgrad
(«Sl. glasnik općine Tomislavgrad» br.2/99, 2/00 i 6/05) i
članka 58. a u svezi s člankom 59.Poslovnika općinskog
vijeća Tomislavgrad («Sl. glasnik općine Tomislavgrad»
br.3/03), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici
održanoj 12. veljače 2009. godine d o n ijelo je
PROGRAM RADA
Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2009. 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 općinskog vijeća Tomislavgrad svrstan
je u dva dijela: normativni dio i tematsko – analitički dio,
kako slijedi:
NORMATIVNI DIO

ROK: ožujak.
6. Odluka o usvajanju završnog računa Proračuna
općine Tomislavgrad za 2008.godinu.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za proračun i financije.
ROK: travanj.
7. Nacrt Statuta općine Tomislavgrad.
PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za statutarna pitanja,
Poslovnik i propise.
OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo i Stručna služba OV.
ROK: travanj.
8. Rješenje o davanju suglasnosti na
imenovanje članova Školskog odbora.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu i društvene
djelatnosti.
ROK: travanj.

1. Proračun općine Tomislavgrad za 2009.godine.
9. Prijedlog Statuta općine Tomislavgrad.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun.
ROK: veljača- ožujak.

PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za statutarna pitanja,
Poslovnik i propise.
OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo i Stručna služba OV.
ROK: svibanj

2. Odluka o utemeljenju Javnog
poduzeća za zbrinjavanje otpada.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo,
uređenje i stambeno-komunalne poslove.
ROK: veljača

10. Odluka o održavanju vertikalne
prometne signalizacije.
prostorno

3. Odluka o uvjetima, načinima i visini naknade
za postavljanje ili popravak podzemnih
instalacija na javnim površinama.

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo,
uređenje i stambeno-komunalne poslove.
ROK: svibanj.

prostorno

11. Odluka o općinskim naknadama

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ:Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje
i stambeno-komunalne poslove.
ROK: veljača

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu i društvene
djelatnosti i Služba za proračun i financije.
ROK: svibanj.

4. Odluka o raspisivanju izbora
za članove Vijeća MZ.

12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o prijevozu i subvencioniranju troškova
prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola
sa područje općine Tomislavgrad.

PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za Mjesne i zajednice i
suradnju sa općinama i gradovima i Stručna služba OV.
OBRAĐIVAČ: Predsjednik Povjerenstva i tajnik OV .
ROK: ožujak.
5. Odluka o utemeljenju dnevnog centra za odgoj
i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u
razvitku
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu i društvenu
djelatnost.

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu i društvene
djelatnosti i Služba za proračun i financije.
ROK: svibanj
13. Nacrt Poslovnika Općinskog vijeća.
PREDLAGATELJ: Povjerenstvo za statutarna pitanja,
Poslovnik i propise.
OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo i Stručna služba OV.
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ROK: svibanj.

OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun.

14. Prijedlog Poslovnika Općinskog
vijeća Tomislavgrad.

Godišnja sjednica OV
ROK: Prosinac.

PREDLAGATELJ: Poslovnik za statutarna pitanja,
Poslovnik i propise.
OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo i Stručna služba OV:
ROK: lipanj.

TEMATSKO –ANALITIČKI DIO

15. Rješenje o davanju suglasnosti na imenovanje
ravnatelja O.Š. Ivana Mažuranića Tomislavgrad.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za društvene djelatnosti i opću
upravu.
ROK: lipanj.
16. Odluka o financiranju športa.

1. Izvješće o radu OV za 2008.godinu
PREDLAGATELJ: Predsjednik OV
OBRAĐIVAČ: Stručna služba OV.
ROK: ožujak.
2. Izvješće o radu stalnih radnih
tijela OV za 2008.godinu.
PREDLAGATELJ: Predsjednik OV i predsjednici radnih
tijela
OBRAĐIVAČ: Stručna služba OV
ROK: ožujak.

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za društvene djelatnosti i opću
upravu i Služba za proračun i financije
ROK: lipanj.

3. Izvješće o radu Policijske uprave
Tomislavgrad za 2008. godinu

17. Odluka o stipendiranju studenta matematike

PREDLAGATELJ: načelnik Policijske uprave
OBAĐIVAČ: načelnik Policijske uprave
ROK: ožujak

PREDLAGATELJ: općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za društvene djelatnosti i opću
upravu i Služba za proračun i financije.
ROK: lipanj.

4. Informacija o aktivnostima na izradi
županijskog Prostornog plana .

U mjesecu srpnju, i to 8.srpnja 2008.godine je svečana
sjednica OV.

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo,prostorno uređenje
i stambeno-komunalne poslove .
ROK: ožujak

18. Odluka o izmjenama i dopunama
Proračuna općine Tomislavgrad za 2009.g.

5. Izvješće o radu Javnih poduzeća kojima
je utemeljitelj općina Tomislavgrad:
Javno komunalno poduzeće Tomislavgrad.
Javno poduzeće Veterinarska stanica Tomislavgrad.
Javno poduzeće Radio Tomislavgrad
Javno poduzeće Autobusni kolodvor Tomislavgrad

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za proračun i financije.
ROK: rujan, odnosno po potrebi
19. Odluka o visini troškova premještanja nepropisno
parkiranih vozila na području općine Tomislavgrad.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo,
uređenje i Stambeno-komunalne poslove.
ROK: rujan.
20. Nacrt Proračuna općine
Tomislavgrad za 2010.godinu.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun.
ROK: listopad.
21. Prijedlog Proračuna općine
Tomislavgrad za 2010.godinu.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.

PREDLAGATELJ: Svako javno poduzeće ponaosob.
OBRAĐIVAČ: Predsjednici skupština i direktori.
ROK: ožujak.

prostorno
6. Informacija o bespravnoj izgradnji na području
općine Tomislavgrad s prijedlogom mjera
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo, prostorno
uređenje i stambeno-komunalne poslove i Služba za
geodetske poslove, imovinsko-pravno poslove i katastar
nekretnina
ROK: ožujak.
7. Izvješće o radu javnih ustanova kojima
je utemeljitelj općina Tomislavgrad:
JU Kulturno -informativni centar Tomislavgrad
JU Gradska športska dvorana Tomislavgrad.
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JU Starački dom Tomislavgrad.
JU Centar za socijalnu skrb Tomislavgrad
JU Dječji vrtić Tomislavgrad.

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo,
uređenje i stambeno -komunalne poslove.
ROK: svibanj.

prostorno

PREDLAGATELJ: Svaka javna ustanova ponaosob.
OBRAĐIVAČ: Predsjednici upravnih vijeća i ravnatelji.
ROK: travanj.

15. Izvješće o radu Općinskog
Javnog pravobranitelja.

8. Izvješće o izvršenju Proračuna
općine Tomislavgrad za vrijeme od
01.siječnja - 31.ožujka 2009.god.

PREDLAGATELJ: Općinski javni pravobranitelj.
OBRAĐIVAČ: Općinski javni pravobranitelj.
ROK: svibanj.

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun.
ROK: travanj.

16. Izvješće Općinskog izbornog
povjerenstva Tomislavgrad o provedenim
izborima za članove vijeća MZ.

9. Izvješće o primopredaji dužnosti između bivšeg
i sadašnjeg načelnika općine Tomislavgrad sa
posebnim osvrtom na financijska dugovanja
,potraživanja i strukturu dugovanja, kako
bi konačno ovu temu stavili ad acta.

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Općinsko izborno povjerenstvo.
ROK: svibanj.

ROK: travanj.

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Predsjednik i Stručna služba OV.
ROK: svibanj.

10. Informacija o odnosu Zavoda za
zdravstveno osiguranje Livno i Vlade HBŽ-e
prema Domu zdravlja Tomislavgrad.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za opću upravu i društvene
djelatnosti.
ROK: travanj.
11. Informacija o provođenju Odluke
Općinskog vijeća o radnom vremenu u
trgovinskim i ugostiteljskim radnjama.

18. Informacija o procesu privatizacije poduzeća
i stvarnom stanju privatiziranih poduzeća
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, inspekcijske i
zajedničke poslove.
ROK: lipanj.
19. Program rada na izradi strategije razvitka općine
Tomislavgrad (razraditi po oblastima: gospodarstvo,
poljoprivreda, turizam...)

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, inspekcijsku
i zajedničke poslove.
ROK: travanj.
12. Informacija o statusu autobusnog
kolodvora,s posebnim aspektom na pravo
vlasništva (udio privatnog kapitala i općine).
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za graditeljstvo,
uređenje i stambeno-komunalne poslove.
ROK: travanj.

17. Pokretanje manifestacije Dani matice hrvatske.

prostorno

13. Izvješće o radu Vatrogasnog
društva Tomislavgrad
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za proračun i financije.
ROK: svibanj.
14. Izvješće o radu Društva za očuvanje, zaštitu
i proširenje groblja «Karaula» Tomislavgrad.

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Nadležne službe
ROK: lipanj.
20. Informacija o odnosu prema kulturnopovijesnoj 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.
21. 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
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ROK: srpanj.
22. Izvješće humanitarnih Udruga, kulturnoumjetničkih društava, športskih klubova
i Udruga proisteklih iz Domovinskog rata
o korištenju proračunskih sredstava.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun
ROK: srpanj.
23. Izvješće o izvršenju Proračuna za vrijeme
od 1. siječnja – 30. lipnja 2009. godine.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun.
ROK: srpanj.
24. 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.
25. 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: kolovoz.
26. Informacija o radu i analiza
rada općinske inspekcije
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik.
OBRAĐIVAČ: Služba za gospodarstvo, inspekciju i
zajedničke poslove
ROK: kolovoz.
27. Informacija o realizaciji programa
rada OV za 2009. godinu
PREDLAGATELJ: Kolegij OV
OBRAĐIVAČ: Tajnik OV
ROK: Tromjesečno.
28. Informacija o nekretninama u vlasništvu
općine ,te stanju i korištenju istih
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Imovinsko-pravna služba
ROK: rujan.
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29. Informacija o provođenju
Odluka i zaključaka OV.
PREDLAGATELJ: Predsjednik OV.
OBRAĐIVAČ: Stručna služba OV.
ROK: rujan.
30. Izvješće Povjerenstva za praćenje i realizaciju
kapitalnih investicija o stanju kapitalnih investicija.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Povjerenstvo za praćenje i realizaciju
kapitalnih investicija, Služba za planiranje razvitka i
investicije i Služba za
proračun i financije
ROK: ožujak.
31. Izvješće o izvršenju proračuna
općine Tomislavgrad za vrijeme od
1.siječnja – 30.rujna 2009. godine.
PREDLAGATELJ: Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ: Služba za financije i proračun
ROK: listopad
32. Program rada OV za 2010. godinu
PREDLAGATELJ: Kolegij OV
OBRAĐIVAČ: Tajnik tijela uprave i tajnik OV
Godišnja sjednica OV
ROK: prosinac
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 2009.godine , kako iz normativne oblasti , tako i
iz analitičko- tematske , a koji će se sukladno proceduri
propisanoj Poslovnikom OV uvrštavati u dnevni red
sjednica.
Prilikom izrade i utvrđivanja prijedloga i dostavljanja
istih OV ovlašteni predlagatelji trebaju se pridržavati
rokova utvrđenih u ovom programu rada.
Sukladno članku 60. Poslovnika OV 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 Općinskog vijeća Tomislavgrad nakon
donošenja objavit će se u «Službenom glasniku općine
Tomislavgrad» i staviti na uvid javnosti temeljem članka
61. stavak 1. Poslovnika.
Broj: 01-02-369/09
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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
12. veljače 2009. godine, d o n o s i

Članak 2.

ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine

U zemljišnim knjigama općinskog suda Livno
Odjeljenje Tomislavgrad brisat će se upis dijela zemljišta
iz točke 1.ove Odluke kao nekretnine od općeg interesa
upisane u Iskazu I u K.O. Šujica, a navedeno zemljište će
se upisati kao državno vlasništvo općine Tomislavgrad
u odgovarajući zemljišno-knjižni uložak, čiji je nositelj
prava vlasništva općina Tomislavgrad.

Članak 1.

Članak 3.

UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine u
općoj uporabi zemljište označeno po zemljišno-knjižnom
stanju kao::
• k.č. br.1796/32 zv. «Mjesni prostor» upisana u Iskaz
I površine 150 m2 u K.O.Korita kao javno dobro
Općine Tomislavgrad sa dijelom 1/1.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-262/09
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Članak 2.
U zemljišnim knjigama općine Tomislavgrad brisat
će se upis zemljišta iz točke 1.ove Odluke kao nekretnine
od općeg interesa u Iskazu I u K.O. Korita, a navedeno
zemljište će se upisati na ime državnog vlasništva u
odgovarajući zemljišno-knjižni uložak, čiji je nositelj
prava vlasništva općina Tomislavgrad.

***

Članak 3.

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 12.
veljače 2009. godine, d o n o s i

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine
Članak 1.

Broj: 01-02-261/09
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine
u općoj uporabi zemljište označeno po zemkljišnoknjižnom operatu kao:

***

•

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 12.
veljače 2009. godine, d o n o s i
ODLUKU
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.207/3 upisana u zk.ul._____ površine 1097 m2
u K.O. Šujica kao državno vlasništvo u korisništvu
Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1.

k.č.212/3 upisana u zk.ul._____ površine 298 m2
u K.O.Šuica kao državno vlasništvo u korisništvu
Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1.
Članak 2.

U zemljišnim knjigama općinskog suda Livno
odjeljenje Tomislavgrad brisat će se upis dijela zemljišta
iz točke 1.ove Odluke kao nekretnine od općeg interesa
upisane u Iskazu I u K.O. Šujica, a navedeno zemljište
će se upisati kao državno vlasništvo u korisništvu općine
Tomislavgrad u odgovarajući zemljišno-knjižni uložak,
čiji je nositelj prava vlasništva općina Tomislavgrad.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-260/09
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
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Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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
12.veljače 2009. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine
Članak 1.
UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine u
općoj uporabi zemljište označeno po zemljišno-knjižnom
stanju kao:
•

k.č.br.790/3 zv. put upisana u Iskaz I površine 350 m2
u K.O. Prisoje kao javno dobro Općine Tomislavgrad
sa dijelom 1/1.

1. DODJELJUJE SE ANI (Ivana) CRNKOVIĆ iz
Grabovice ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1002/756 površine 500 m2 upisana u zk.ul.br.237
u K.O.Grabovica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1002/756 površine 500 m2 upisana u
PL 253 u K.O.Grabovica, 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.600,00 KM
(Slovima:pettisućadvijestotinečetrdeset KM), na žiro
račun 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.

Članak 2.
U zemljišnim knjigama općine Tomislavgrad brisat
će se upis zemljišta iz točke 1.ove Odluke kao nekretnine
od općeg interesa u Iskazu I u K.O. Prisoje, a navedeno
zemljište će se upisati na ime državnog vlasništva u
odgovarajući zemljišno-knjižni uložak, čiji je nositelj
prava vlasništva općina Tomislavgrad.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-263/09
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Broj: 05/2-31-5-1415/07
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12.02.2009.
godine, d o n o s i

***
RJEŠENJE
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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE

1. DODJELJUJE SE ANTI (Ivana) CRNKOVIĆ
iz Grabovice ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1002/758 površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.237
u K.O.Grabovica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1002/758 površine 700 m2 upisana u
PL 253 u K.O.Grabovica, 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
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građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 5.240,00 KM
(Slovima:pettisućadvijestotinečetrdeset KM), na žiro
račun 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: 05/2-31-5-1653/07
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

radova na građevini.
Broj: 05/2-31-5-843/08
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
2009. godine, d o n o s i

***
RJEŠENJE
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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE ANTI (Ile) ZRNO iz Galečića
ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.1107/138
površine 860 m2 upisana u zk.ul.br.205 u K.O.Šuica, što
po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br.1171/11
površine 860 m2 upisana u PL 66 u K.O.Galečić, 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.096,00 KM
(Slovima:tritisućedevedesetšest KM), na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke INTESA SAN
PAOLO u Tomislavgrada, 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

1. DODJELJUJE SE ANTI (Stipe) ČULO iz
Bukove Gore ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1416/16 površine 588 m2 upisana u zk.ul.br.444 u
K.O.Korita, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.br.1416/16 površine 588 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.233,00 KM
(Slovima:četiritisućedvijestotinetridesettri KM), na žiro
račun 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: 05/2-31-5-25/06
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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
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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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održano12. veljače 2009.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE ANTI (Stipe) VUČUR iz Seonice
ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.52/105
površine 700 m 2 upisana u zk.ul.br.11 u K.O.Seonica,
što po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br.1/22
površine 700 m 2 upisana u PL 6 u K.O.Seonica, 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.360,00
KM (Slovima:tritisućetristotinešezdeset KM), na žiro
račun 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: 05/2-31-5-4/08
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
2009.godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE BOŽI I MARI VULETIĆ iz
Kazaginca ostalo građevno zemljište u dijelu od po 1/2

označeno kao k.č.br.1041/227 površine 700 m2 upisana
u zk.ul.br.444 u K.O.Korita, što po novom katastarskom
operatu odgovara k.č.br.1041/227 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. Imenovani su dužni na ime naknade za dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 5.040,00
KM (Slovima:pettisućačetrdeset KM), na žiro račun
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: 05/2-31-5-1286/07
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12.02.2009.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE BRANKU (Ante) KNEZOVIĆ
iz Pasiča ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1002/761 površine 700 m 2 upisana u zk.ul.br.237
u K.O.Grabovica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1002/761 površine 700 m 2 upisana u
PL 253 u K.O.Grabovica, 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 dodjeljeno
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ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.200,00 KM
(Slovima: četiritisućedvijestotine KM), na žiro račun
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: 05/2-31-5-1052/07
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Broj: 05/2-31-5-396/08
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
2009. godine, d o n o s i

***
RJEŠENJE
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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE DRAGANU (Ivana) MIOČ
iz Šuice ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.2333/29 površine 300 m 2 upisana u zk.ul.br.205 u
K.O.Šuica, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.br.1889/2 površine 300 m2 upisana u PL 131 u
K.O.Šuica, 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 1.800,00
KM (Slovima:tisućuosamstotina KM), na žiro račun
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.

1. DODJELJUJE SE DRAŽANU (Ivana)
CRNKOVIĆU iz Grabovice ostalo građevno zemljište
označeno kao k.č.br.1002/757 površine 500 m 2 upisana u
zk.ul.br.237 u K.O.Grabovica, što po novom katastarskom
operatu odgovara k.č.br.1002/757 površine 500 m 2
upisana u PL 253 u K.O.Grabovica, 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.600,00 KM
(Slovima:pettisućadvijestotinečetrdeset KM), na žiro
račun 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: 05/2-31-5-1414/07
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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»,
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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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE IVANU (Mladena) STIPIĆ
iz Šuice ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1848/5 površine 700 m 2 upisana u zk.ul.br.205 u
K.O.Šuica, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.br.904/3 površine 700 m2 upisana u PL 131 u
K.O.Šuica, 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 5.040,00
KM (Slovima:pettisućačetrdeset KM), na žiro račun
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: 05/2-31-5-564/08
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br.1144/3
površine 625 m2 upisana u PL 67 u K.O.Galečić, u svrhu
izgradnje stambeno-poslovnog 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.500,00
KM (Slovima:četiritisućepetstotina KM), na žiro račun
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: 05/2-31-5-1034/07
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
2009. godine, d o n o s i

***
RJEŠENJE
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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE IVICI (Ile) ŠIMIĆ iz Galečića
ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.1429/49
površine 625 m2 upisana u zk.ul.br.205 u K.O.Šuica, što

1. DODJELJUJE SE JOSIPU (Ivana) BUDIMIR
iz Mokronoga ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.190/122 površine 400 m2 upisana u zk.ul.br.34 u
K.O.Mokronoge, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1044/15 površine 400 m2 upisana u PL
135 u K.O. Mokronoge, 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 1.920,00
KM (Slovima:tisućudevetstotinadvadeset KM), na žiro
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račun 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: 05/2-31-5-269/08
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12 veljače
2009. godine, d o n o s i

***

RJEŠENJE

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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
2009. godine, d o n o s i

1. DODJELJUJE SE KRISTINI (Josipa) BILIĆ
iz Grabovice ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1002/764 površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.237
u K.O.Grabovica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1002/764 površine 700 m2 upisana u
PL 253 u K.O.Grabovica, 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.200,00
KM (Slovima:četiritisućedvijestotine KM), na žiro
račun 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.

RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE JOZI (Damjana) KRIŽIĆ iz
Roškog Polja ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1/1616 površine 480 m2 upisana u zk.ul.br.136 u
K.O.Roško Polje, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1/6 površine 480 m2 upisana u PL 11 u
K.O.Krnjin, 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 1.728,00 KM
(Slovima:tisućusedamstotinadvadesetosam KM), na žiro
račun 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: 05/2-31-5-698/08
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.

Broj: 05/2-31-5-755/08
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno

TOMISLAVGRAD, 2009.

Stranica 16

gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 12. veljače 2009.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE KRISTINI (Joze) MADUNIĆ
iz Kola u zakup gradsko građevno zemljište označeno
kao:
- dio k.č.br.184/2 upisana u zk.ul.2125 površine 36 m2 u
K.O.Tomislavgrad, kojoj po novom katastarskom operatu
odgovara dio k.č.br.2112/1 površine 36 m2 upisana
u PL 230 u K.O.Tomislavgrad, u svrhu postavljanja
privremenog objekta – grila.
2. Zakup na zemljištu iz točke 1. traje do privođenja
zemljišta krajnjoj namjeni a najduže dvije godine.
Ako zemljište ne bude privedeno krajnjoj namjeni po
isteku roka od dvije godine, zakup će se produžiti novim
ugovorom koji će u ime Općinskog vijeća Tomislavgrad
zaključiti Načelnik Općine Tomislavgrad.
3. Imenovana je dužna na ime naknade za ustupljeno
gradsko građevno zemljište platiti iznos od 432,00 KM i
zemljišnu rentu u iznosu od 1.728,00 KM, što sveukupno
iznosi 2.160,00 KM (Slovima:dvijetisućestotinušezdese
t KM), na ime naknade za zakup gradskog građevnog
zemljišta u trajanju od jedne godine na žiro račun
broj:1549995000070790 kod UPI banke d.d. Sarajevo
– filijala Mostar, u roku od 15 dana od dana primitka
obavijesti o donošenju ovog rješenja.
4. Međusobna prava i obveze iz ovog rješenja regulirat
će se ugovorom o zakupu.
Broj: 05/2-31-7-792/07
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MARKU (Ante) KNEZOVIĆ
iz Pasiča ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1002/762 površine 700 m 2 upisana u zk.ul.br.237
u K.O.Grabovica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1002/762 površine 700 m 2 upisana u
PL 253 u K.O.Grabovica, 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.200,00
KM (Slovima:četiritisućedvijestotine KM), na žiro
račun 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: 05/2-31-5-1053/07
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MATI (Bože) MATIĆ iz
Liskovače ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.2311/200 površine 200 m2 upisana u zk.ul.br.444 u
K.O.Korita, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.br.2311/200 površine 200 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 960,00 KM
(Slovima:devetstotinašezdeset KM), na žiro račun
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: 05/2-31-5-805/08
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad» broj 5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 12 veljače 2009.
godine, d o n o s i

***

RJEŠENJE

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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
2009. godine, d o n o s i

1. DODJELJUJE SE MATI (Stipe) GADŽA iz
Dobrića ostalo građevno
zemljište označeno kao
k.č.br.1002/570 površine 556 m2 upisana u zk.ul.br.237
u K.O.Grabovica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1002/570 površine 556 m 2 upisana u
PL 253 u K.O.Grabovica, 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.003,00
KM (Slovima:četiritisućetri
KM), na žiro račun
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.

RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MATI (Bože) ŠKOJO iz
Bukove Gore ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1416/18 površine 700 m 2 upisana u zk.ul.br.444 u
K.O.Korita, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.br.1416/18 površine 700 m2 upisana u PL 370 u
K.O.Korita, u svrhu izgradnje objekta garaže i ostave.
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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 5.040,00
KM (Slovima:pettisućačetreset KM), na žiro račun
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: 05/2-31-5-1360/07
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Broj: 05/2-31-5-896/08
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
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2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MILICI I ANTI ŠKOJO iz
Bukove Gore ostalo građevno zemljište u dijelu od po
1/2 označeno kao k.č.br.1416/19 površine 400 m2 upisana
u zk.ul.br.444 u K.O.Korita, što po novom katastarskom
operatu odgovara k.č.br.1416/19 površine 400 m2 upisana
u PL 425 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 su dužni na ime naknade za dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 2.880,00 KM
(Slovima:dvijetisućeosamstotinaosamdeset KM), na žiro
račun 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: 05/2-31-5-888/08
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad» broj 5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače 2009.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MIRKU (Mate) GADŽA iz
Grabovice ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1002/765 površine 2000 m2 upisana u zk.ul.br.237
u K.O.Grabovica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1002/765 površine 2000 m2 upisana u
PL 253 u K.O.Grabovica, 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 12.000,00
KM (Slovima:dvanaesttisuća KM), na žiro račun
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: 05/2-31-5-887/08
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MIŠI (Stipe) CRNKOVIĆ iz
Grabovice ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1002/752 površine 678 m 2 upisana u zk.ul.br.237
u K.O.Grabovica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1002/752 površine 678 m 2 upisana u
PL 253 u K.O.Grabovica, u svrhu izgradnje stambenoposlovnog 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.881,00 KM
(Slovima:četiritisućeosamstotinaosamdesetjedna KM),
na žiro račun 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
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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: 05/2-31-5-1358/07
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 12.
veljače 2009.godine, d o n o s i

***
RJEŠENJE
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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE NATALI (Marka) ČULO iz
Bukove Gore ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1416/17 površine 588 m 2 upisana u zk.ul.br.444 u
K.O.Korita, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.br.1416/17 površine 588 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.234,00 KM
(Slovima:četiritisućedvijestotinetridesetčetiri KM), na
žiro račun 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: 05/2-31-5-1407/07
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

1. DODJELJUJE SE PAVI (Ivana) MATIĆ iz
Liskovače ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.2311/216 površine 210 m2 upisana u zk.ul.br.444
u K.O.Korita, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.2311/216 površine 210 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 1.008,00
KM (Slovima:tisuću osam KM), na žiro račun
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: 05/2-31-5-804/08
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 12.
veljače 2009.godine, d o n o s i
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RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE PERI (Mate) GADŽA iz
Dobrića ostalo građevno
zemljište označeno kao
k.č.br.1002/744 površine 1000 m2 upisana u zk.ul.br.237
u K.O.Grabovica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1002/744 površine 1000 m2 upisana u
PL 253 u K.O.Grabovica, u svrhu izgradnje stambenoposlovnog 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 7.200,00
KM (Slovima:sedamtisućadvjesto KM), na žiro račun
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: 05/2-31-5-21/07
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

lista izvršit će upis prava korištenja dodijeljenog ostalog
građevnog zemljišta u korist gore imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.500,00
KM (Slovima:četiritisućepetstotina KM), na žiro račun
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: 05/2-31-5-1427/07
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
2009. godine, d o n o s i

***
RJEŠENJE
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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad» broj 5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače 2009.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE PERI (Marka) KRIŽANAC
iz Šuice ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.438/141 površine 750 m2 upisana u zk.ul.br.205 u
K.O.Šuica, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.br.3473/7 površine 750 m 2 upisana u PL 129 u
K.O.Šuica, 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

1. DODJELJUJE SE STIPANU (Petra) LUKAČ
iz Liskovače ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.2311/215 površine 260 m2 upisana u zk.ul.br.444
u K.O.Korita, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.2311/215 površine 260 m2 upisana u PL
371 u K.O.Korita, u svrhu izgradnje garaže.
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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 1.248,00 KM
(Slovima:tisućudvijestotinečetrdesetosam KM), na žiro
račun 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
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izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio
radova na građevini.
Broj: 05/2-31-5-220/08
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE STIPANU (Lovre) PRANJIĆ
iz Mrkodola ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.19/224 površine 1200 m 2 upisana u zk.ul.br.85
u K.O.Mrkodol, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.53/13 površine 1200 m2 upisana u PL 118
u K.O.Mrkodol, u svrhu izgradnje proizvodnog pogona –
anfo eksploziva.
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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 7.200,00
KM (Slovima:sedamtisućadvijestotine KM), na žiro
račun 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: 05/2-31-5-1516/07
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

(«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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE STIPI (Joze) ZRNO iz Šuice
ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.1107/132
površine 400 m2 upisana u zk.ul.br.205 u K.O.Šuica, što
po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br.1171
površine 400 m2 upisana u PL 66 u K.O.Galečić, u svrhu
izgradnje objekta štale.
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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 1.440,00
KM (Slovima:tisućučetiristotinečetrdeset KM), na žiro
račun 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: 05/2-31-5-259/08
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 12. veljače
2009. godine, d o n o s i

***
RJEŠENJE
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
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1. DODJELJUJE SE TADIJI (Ante) IVANČIĆ
iz Prisoja ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1293/267 površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.173 u
K.O.Prisoje, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.br.1293/267 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 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.200,00
KM (Slovima:četiritisućedvijestotine KM), na žiro
račun 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: 05/2-31-5-378/08
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/99,2/00
i 6/05), a u svezi s članka 53. Zakona o ustanovama
(«Narodne novine»,broj 10/98) i člankom 32. Statuta
Javne ustanove za šport i tjelesnu kulturu «Gradska
športska dvorana» u Tomislavgrad, broj 01-02-38/06 od
4.svibnja 2006.godine, Općinsko vijeće Tomislavgrad
dana 12. veljače 2009.godine , d o n o s i
RJEŠENJE
o davanju suglasnosti o zaduženju
za financijski kredit
Članak 1.
Daje se suglasnost o zaduženju JU Gradske športske
dvorane Tomislavgrad za financijski kredit u iznosu od
80.000,00 KM kod poslovne banke.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-433/09
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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), članka 30. Odluke o građevnom zemljištu
broj:01-02-19/04 od 26.07.2004.godine i članka 3. Odluke
o utvrđivanju iznosa naknade za dodjeljeno gradsko i
ostalo građevno zemljište broj:01-02-22/04 od 26.07.2004.
godine, Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici
održanoj dana 12. veljače 2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva u korist ANTI
(Ivana) MIOČ iz Šuice, na izgrađenom građevnom
zemljištu označenom kao k.č.1107/149 upisano u zk.ul.
br.205 K.O.Šuica u površini od 900 m2, što po novom
katastarskom operatu odgovara k.č.br.2553/4 upisana
u PL 131 u površini od 900 m2 u K.O.Šuica, kao
graditelju stambenog objekta izgrađenog na predmetnom
zemljištu.
2. Ante (Ivana) Mioč, iz Šuice dužan je platiti
naknadu za zemljište iz točke 1. ovog rješenja u iznosu
od 5.400,00,00 KM (Slovima:pettisućačetiristotine KM)
na žiro račun kod banke INTESA – SAN PAOLO u
Tomislavgradu broj:1549995000070790 - kao naknadu
za dodjeljeno 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
u korist Ante (Ivana) Mioč, iz Šuice u dijelu 1/1, uz
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na gore
navedenom zemljištu.
Broj: 05/2-31-5-528/07
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Članak 2.

***

Sastavni dio ovog Rješenja je Odluka Upravnog vijeća
Gradske športske dvorane broj:018-01/08 od 22.12.2008.
godine.

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), članka 30. Odluke o građevnom zemljištu
broj:01-02-19/04 od 26.07.2004.godine i članka 3. Odluke

Članak 3.

Stranica 23

TOMISLAVGRAD, 2009.

o utvrđivanju iznosa naknade za dodjeljeno gradsko i
ostalo građevno zemljište broj:01-02-22/04 od 26.07.2004.
godine, Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici
održanoj dana 12. veljače 2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva u korist
DŽONA (Ilije) KNEŽEVIĆ iz Borčana, na izgrađenom
građevnom zemljištu označenom kao k.č.216/47 upisano
u zk.ul.br.47 K.O.Borčani u površini od 700 m2, što
po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br.3/11
upisana u PL 48 u površini od 700 m2 u K.O.Borčani, kao
graditelju stambenog objekta izgrađenog na predmetnom
zemljištu.
2. Džon (Ilije) Knežević, iz Borčana dužan je platiti
naknadu za zemljište iz točke 1. ovog rješenja u iznosu
od 3.360,00 KM (Slovima:tritisućetristotinešezdeset
KM) na žiro račun kod banke INTESA – SAN PAOLO u
Tomislavgradu broj:1549995000070790 - kao naknadu za
dodjeljeno 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
u korist Džona (Ilije) Knežević, iz Borčana u dijelu 1/1,
uz istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na gore
navedenom zemljištu.
Broj: 05/2-31-5-283/08
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.

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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 2.880,00
KM (Slovima:dvijetisućeosamstotinaosamdeset KM),
na žiro račun 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: 05/2-31-5-122/06
Tomislavgrad, 12. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 61. stavak 5. alineja 4. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj: 2/99, 2/00 i 6/05), članka 103 stavak 1. i 110.
Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni
glasnik općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko
vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj 12. veljače
2009 godine, d o n i j e l o j e
ZAKLJUČAK

Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

I
***
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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj dana12. veljače
2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE NEDILJKU (Mije) ŽAJA iz
Donje Prisike ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.2649/113 površine 400 m2 upisana u zk.ul.br.444 u
K.O.Korita, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.br.2649/113 površine 400 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

Povjerenstvo u sastavu:
Zdravko Prka, predsjednik Kluba vijećnika HSPĐapić-dr.Juršić,
• Ivan Zelenika, vijećnik HZ HB,
• Josip Petrović, vijećnik HDZ BiH,
• Zdravko Krišto , pomoćnik načelnika za graditeljstvo,
prostorno uređenje i stambeno- komunalne poslove,
• Ljuba Pokrajčić, stručni suradnik za imovinskopravne poslove,
zadužuje se, do slijedeće sjednice Općinskog vijeća
predložiti jedinstveno rješenje u predmetu natječaja za
dodjelu na korištenje ostalog građevinskog zemljišta
broj: 05/2-31-5-1020/08 od 10.09.2008.godine, za parcele
označene kao k.č.1002/766 površine 877118 m2 u K.O.
Grabovica, k.č.1002/767 (zakup) površine 740852 m2 u
K.O. Grabovica, k.č.1002/768 površine 41290 m2 u K.O.
Grabovica, k.č.1330/268 površine 136811 m2 u K.O.
Prisoje i k.č.1573/18 površine 22727 m2 u K.O. Korita.

•

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom glasniku općine
Tomislavgrad».
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Broj: 01-02-315/09
Tomislavgrad, 24. veljače 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine u
općoj uporabi zemljište označeno po zemljišno-knjižnom
stanju kao::
• k.č.br.1/20 zv. «Mjesni prostor» upisana u Iskaz I
površine 125 m2 u K.O.Kolo kao javno dobro Općine
Tomislavgrad sa dijelom 1/1.

***
Članak 2.
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 18.
ožujka. 2009. godine, d o n o s i

U zemljišnim knjigama općine Tomislavgrad brisat
će se upis zemljišta iz točke 1.ove Odluke kao nekretnine
od općeg interesa u Iskazu I u K.O. Kolo, a navedeno
zemljište će se upisati na ime državnog vlasništva u
odgovarajući zemljišno-knjižni uložak, čiji je nositelj
prava vlasništva općina Tomislavgrad.

ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine
Članak 1.
UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine u
općoj uporabi zemljište označeno po zemljišno-knjižnom
stanju kao::
•
k.č.br.1/21 zv. «Mjesni prostor» upisana u Iskaz I
površine 39 m2 i k.č.br.1/22 zv.»Mjesni prostor»
upisana u Iskaz I površine 27 m2 u K.O.Kolo kao
javno dobro Općine Tomislavgrad sa dijelom 1/1.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-459/09
Tomislavgrad, 18. ožujka 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***

Članak 2.
U zemljišnim knjigama općine Tomislavgrad brisat će
se upis zemljišta iz točke 1. ove Odluke kao nekretnine
od općeg interesa u Iskazu I u K.O. Kolo, a navedeno
zemljište će se upisati na ime državnog vlasništva u
odgovarajući zemljišno-knjižni uložak, čiji je nositelj
prava vlasništva općina Tomislavgrad.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-458/09
Tomislavgrad, 18. ožujka 2009.god.

Na temelju članka 13 Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Sl.
novine FBiH” broj 49/06), članka 37.Statuta općine
Tomislavgrad (“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”,
broj2/99,2/00,6/05), a u svezi s člankom 2. i 3. Zakona
o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(«Sl. novine BiH», broj 8/05,81/08) i člankom 5.Zakona
o upravljanju otpadom («Sl. novine FBiH», broj 33/03)
Općinsko vijeće općine Tomislavgrad, na sjednici
održanoj dana 18. ožujka 2009.god. d o n i j e l o j e
ODLUKU
o utemeljenju Javnog poduzeća za
zbrinjavanje i upravljane otpadom
I. OPĆE ODREDBE

Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 18.
ožujka. 2009. godine, d o n o s i

Članak 1.
Radi osiguranja trajnog kvalitetnog zbrinjavanja
otpada, kao i radi očuvanja i zaštite okoliša, Općinsko
vijeće Tomislavgrad skupa sa Općinskim vijećem
Kupresa i Općinskim vijećem Prozor-Rama utemeljuje
Javno poduzeće za zbrinjavanje i upravljanjem otpadom u
cilju zadovoljavanja javnog interesa građana na području
sve tri općine.
Članak 2.

ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnin
Članak 1.

Javno poduzeće za zbrinjavanje i upravljanje otpadom
je pravna osoba sa svim pravima i obvezama koje
proizlaze iz zakona.

Stranica 25

TOMISLAVGRAD, 2009.

U obavljanju djelatnosti i poslovanja sa drugim subjektima
u pravima i obvezama Javno poduzeće za zbrinjavanje
otpada odgovara cjelokupnom imovinom.

Skupštini poduzeća, a Skupština poduzeća utemeljiteljima
Općinskom vijeću Tomislavgrad, Općinskom vijeću
Kupres i Općinskom vijeću Prozor-Rama

II TVRTKA I SJEDIŠTE
Članak 3.
Naziv (ime) javnog poduzeća je: Javno poduzeće za
zbrinjavanje i upravljanje otpadom “PAKLINE” društvo
sa ograničenom odgovornošću (u daljnem tekstu Javno
poduzeće).
Skraćeni naziv poduzeća je JPZUO Pakline d.o.o.

Članak 10.
Javno poduzeće u pravnom prometu s trećim osobama
nastupa bez ograničenja u okviru svoje djelatnosti.
Za obveze nastale poslovanjem i prema zaposlenim
djelatnicima poduzeće odgovara cijelom imovinom.
IV DJELATNOST PODUZEĆA
Članak 11.

Članak 4.
Sjedište Javnog poduzeća je u Tomislavgradu do
izgradnje upravne zgrade na sanitarnoj deponiji.
Članak 5.
Javno poduzeće ima pečat, štambilj i znak.
Pečat je okruglog oblika promjera 30 mm sa upisanim
tekstom Javno poduzeće za zbrinjavanje i upravljanje
otpadom Pakline d.o.o.
Štambilj je pravokutnog oblika dimenzija 5,5x1,5 cm
sa upisanim tekstom: Javno poduzeće za zbrinjavanje i
upravljanje otpadom Pakline d.o.o.
Znak označava i simbolizira djelatnost Javnog
poduzeća.
Oblik i sadržaj znaka utvrdit će Nadzorni odbor.
Znak Javnog poduzeća može bit i sadržan u pečatu i
štambilju Javnog poduzeća, ukoliko to utvrdi nadzorni
odbor.
Članak 6.
Javno poduzeće je jedinstveno i kao takvo obavlja
djelatnost za koju je utemeljeno.
Članak 7.
Statut Javnog poduzeća ne može stupit na snagu prije
nego što utemeljitelji daju suglasnost na njega tj: Općinsko
vijeće Tomislavgrad, Općinsko vijeće Kupres i Općinsko
vijeće Prozor-Rama.
III ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
PODUZEĆA
Članak 8.
Javno poduzeće u unutarnjem i vanjskom prometu
zastupa ravnatelj bez ograničenja. Ravnatelj je ovlašten
za poduzimanje svih radnji vezanih za zastupanje,
predstavljanje i poslovanje poduzeća.
Članak 9.
Za svoj rad i za rad poduzeća ravnatelj je odgovoran
Nadzornom odboru, a Nadzorni odbor i ravnatelj

Djelatnost Javnog poduzeće je razvoj i realizacija
projekta trajnog odlaganja komunalnog i neopasnog
tehnološkog otpada na odlagalište, te saniranje i
zatvaranje odlagališta temeljem posebnih propisa.
Djelatnost Javnog poduzeća se obavlja po gospodarskim
načelima i načelima zaštite okoliša. Djelatnost obuhvaća
mjere poticanja, unapređenja postupanja s otpadom
u cilju njegovog ekološki prihvatljivog zbrinjavanja,
odnosno uvođenja u postupke ponovnog iskorištavanja,
tako da se:
• smanjuje količina i štetnost otpada;
• da se otpad koristi kao sirovina ili za proizvodnju
energije .
Javno poduzeće može u obavljanje djelatnosti iz
prethodnih stavaka ovog članka, uključiti treće pravne
osobe.
Članak 12.
Pored poslova navedenih u prethodnom članku Javno
poduzeće će obavljati i sljedeće poslove:
• investicijski inženjering kod izgradnje sanitarne
deponije i ostalih objekata visokogradnje i
niskogradnje,
• davanje usluga građevinskim strojevima i vozilima,
• bavljenje prometom repromaterijala potrebnih za
sanitarnu deponiju sukladno važećim propisima.
V FINANCIRANJE
Članak 13.
Financiranje djelatnosti vršiti će se iz:
cijene komunalnih usluga,
doprinosa i drugih poslovnih prihoda,
iz drugih izvora koje utvrde utemeljitelji.
Cijene komunalnih usluga utvrđuju utemeljitelji na
prijedlog Javnog poduzeća.
•
•
•

Članak 14.
Utemeljitelji osiguravaju potrebna sredstava za
utemeljenje i početak rada Javnog poduzeća u iznosu od
2.000,00 KM, koja će uplatiti prije podnošenja prijave za
upis Javnog poduzeća u sudski registar.

TOMISLAVGRAD, 2009.

Članak 15.
Utemeljitelji osiguravaju potrebna sredstva za redovnu
djelatnost u mjesečnom iznosu od 3.000,00 KM na rok od
najduže 1 godine.
Za slučaj potrebe, Nadzorni odbor može odlučiti o
povećanju iznosa za redovnu djelatnost uz suglasnost
općinskih načelnika osnivača.
Članak 16.
Udio u obvezi osiguranja sredstava za utemeljenje i
početak rada Javnog poduzeća , te sredstava potrebnih za
redovnu djelatnost, koja su predviđena člankom 14. i 15.
Odluke, je slijedeći:
• Općina Tomislavgrad 50%,
• Općina Prozor-Rama 30%,
• Općina Kupres 20%.
Način raspolaganja s dobiti
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Tijela Javnog poduzeća jesu:
• Skupština poduzeća,
• Nadzorni odbor,
• Uprava,
• Odbor za reviziju
Članak 21.
Skupštinu poduzeća čine predstavnici utemeljitelja.
Predstavnici pojedinog utemeljitelja mogu biti
razriješeni dužnosti opozivom tijela koje ih je
imenovalo.
Skupština poduzeća će na prvoj sjednici izabrati
predsjednika i njegovog zamjenika iz reda svojih
članova.
Zamjenik predsjednika Skupštine poduzeća saziva
i predsjedava sjednici samo u slučaju odsutnosti
predsjednika .
Prvu sjednicu Skupštine poduzeća saziva predstavnik
one općine koja ima najveći broj stanovnika prema
službenoj evidenciji Zavoda za statistiku

Članak 17.
Članak 22.
Odluku o raspodjeli ostvarene dobiti donosi Skupština
Javnog poduzeća na obrazloženi prijedlog ravnatelja,
uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za reviziju i
Nadzornog odbora.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se koristiti
samo za materijalne troškove, investicijsku izgradnju i
nabavu opreme i sredstava za unaprjeđenje gospodarenja
otpadom.

Ukupan iznos temeljnog kapitala Javnog poduzeća
predstavljen je u Skupštini sa 100 glasova, a svakoj
općini pripada broj glasova razmjeran njezinom udjelu iz
članka 16. ove Odluke.
Odluka skupštine poduzeća je pravovaljana ako se za
nju izjasni više od 50% ukupnog broja uključujući barem
jednog člana svakog utemeljitelja.

Način pokrivanja gubitka
Članak 18.
Javno poduzeće odgovara za obveze cijelom svojom
imovinom.
Utemeljitelji Javnog poduzeća solidarno i neograničeno
odgovaraju za obveze poduzeća srazmjerno udjelu koji
imaju u poduzeću.
Ograničenja glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja
imovine
Članak 19.
O stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina
odlučuje Nadzorni odbor uz prethodnu suglasnost
utemeljitelja.
O stjecanju i otuđenju ostale imovine – pokretnih
stvari, vrijednosti iznad 3.000,00 KM, odlučuje Nadzorni
odbor, na prijedlog ravnatelja.
O stjecanju i otuđenju imovine koja nije obuhvaćena
stavkom 1. i 2. ovog članka, odlučuje ravnatelj
samostalno.
VI TIJELA JAVNOG PODUZEĆA, UPRAVLJANJE I
VOĐENJE POSLOVA
Članak 20.

Članak 23.
Skupština poduzeća obvezno odlučuje o:
• godišnjem obračunu,
• raspodjeli dobiti,
• pokriću gubitaka.
Članak 24.
Skupština poduzeća donosi odluke i o sljedećem:
poslovniku ili poslovnicima, na temelju prijedloga
Nadzornog odbora
• etičkom kodeksu, na temelju prijedloga Nadzornog
odbora
• planu poslovanja, odnosno revidiranom planu.
• Najmanje jedan put godišnje podnosi izvješće o radu
i poslovanju Općinskim vijećima utemeljitelja.
•

Članak 25.
Nadzorni odbor čine predstavnici utemeljitelja, koje
se imenuju na vrijeme od četiri godine.
Utvrđuje se da utemeljitelji u Nadzornom odboru
imaju ukupno najviše 3 člana, po načelu da svaka općina
daje jednog člana
Predstavnik pojedinog utemeljitelja može biti razriješen
dužnosti i prije isteka mandata, opozivom tijela koje ga
je imenovalo.
Nadzorni odbor će na prvoj sjednici izabrati
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predsjednika i njegovog zamjenika iz reda svojih
članova.
Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora saziva
i predsjedava sjednici samo u slučaju odsutnosti
predsjednika .
Prvu sjednicu Nadzornog odbora saziva predstavnik
one općine koja ima najveći broj stanovnika prema
službenoj evidenciji Zavoda za statistiku
Članak 26.
Svaki član Nadzornog odbora kod odlučivanja ima
jedan glas
Članak 27.
Nadzorni odbor
Statutom.

donosi odluke na način utvrđen

Članak 28.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Nadzorni odbor:
priprema poslovnike i predlaže ih Skupštini,
priprema etički kodeks i predlaže ga Skupštini,
odabire kandidate odbora za reviziju i podnosi
prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini,
razmatra provedbeni propis za postupak nabave i
nadzire njegovu provedbu,
daje mišljenje Skupštini o prijedlogu uprave za
raspodjelu dobiti,
donosi Statut, najkasnije u roku od 60 dana od dana
upisa Javnog poduzeća u sudski registar,
predlaže Skupštini poduzeća programe rada i razvoja
Javnog poduzeća,
nadzire izvršavanje programa rada i financijskog
plana, te organizira izradu vjerodostojnih
računovodstvenih evidencija i financijskih izvješća,
daje utemeljiteljima i Upravi prijedloge i mišljenja o
pojedinim pitanjima Javnog poduzeća,
donosi sporazume i obavlja druge poslove određene
zakonom, aktom o utemeljenju i Statutom Javnog
poduzeća,
donosi odluku o promjeni djelatnosti,
obavlja druge poslove sukladno zakonima i Statutu
Javnog poduzeća.
Članak 29.

Ravnatelj je voditelj Javnog poduzeća, te u tom
svojstvu organizira i vodi rad i poslovanje, predstavlja
i zastupa Javno poduzeće, poduzima odgovarajuće
radnje u ime i za račun Javnog poduzeća i odgovara za
zakonitost rada.
Osim poslova u smislu stavka 1. ovog članka, ravnatelj
obavlja i sve odgovarajuće posebne zadatke, u smislu
Zakona o upravljanju otpadom («Sl. novine FBiH», broj
33/03) i drugih propisa.
Članak 30.
Ravnatelj Javnog poduzeća mora imati završen VII/1

stupanj stručne spreme tehničkog, ekonomskog i pravnog
usmjerenja, sa najmanje pet godina radnog iskustva.
Mandat ravnatelja traje četiri godine.
Postupak izbora, imenovanja i razrješenja ravnatelja bit
će utvrđen Statutom Javnog poduzeća.
Članak 31.
Odbor za reviziju imenuje Skupština Javnog poduzeća
na prijedlog Nadzornog odbora. Odbor za reviziju
obvezan je:
• imenovati vanjskog revizora,
• razmotriti godišnju studiju rizika i plan revizije
u kojima su prikazane pojedinosti glede rizičnih
područja i revizija, koje će se obaviti, te osigurati
da prijavljena pitanja budu na odgovarajući način
korigirana,
• podnositi mjesečna izvješća Nadzornom odboru o
svojim sastancima,
• obavljati ostale poslove sukladno Statutu i zakonu.
VII MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE
UTEMELJITELJA I JAVNOG PODUZEĆA
Članak 32.
Utemeljitelji izvršavanjem obveza iz ove Odluke
i poduzimanjem odgovarajućih mjera osiguravaju
obavljanje djelatnosti Javnog poduzeća sukladno zakonu
i ovoj Odluci.
Članak 33.
Javno poduzeće je dužno uredno i neprekidno obavljati
svoju djelatnost i racionalno poslovati, a najmanje
jednom godišnje, bez posebnog traženja, dužno je OV
utemeljitelja podnijeti izvješće o radu.
Na svakodobno traženje utemeljitelja, Javno poduzeće
je dužno dostaviti tražena izvješća.
III ZAPOSLENICI JAVNOG PODUZEĆA
Članak 34.
Javno poduzeće zapošljava radnike.
Posebnim aktom, koji donosi Nadzorni odbor,
podrobno će se regulirati način rada, poslovi i zadaci, te
izvršitelji iz stavka 1. ovog članaka.
IX PRIJELAZNE, PROVEDBENE I ZAKLJUČNE
ODREDBE
Članak 35.
Utemeljitelji će imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja
Javnog poduzeća na rok najduže od 1 godine , koji je
ovlašten pod nadzorom istih obaviti pripreme za početak
rada Javnog poduzeća, a posebno pribaviti potrebne
dozvole za početak rada, te podnijeti prijavu za upis u
sudski registar.
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Članak 36.
Nakon donošenja i stupanja na snagu istovjetne Odluke
za općinu Kupres i općinu Prozor-Rama pristupit će se
zaključivanju ugovora o utemeljenju Javnog poduzeća.
Članak 38.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
primjenjivat će se kada je u istovjetnom tekstu prihvate
općinska vijeća Kupresa i Prozor-Rame.
Ova odluka objaviti će se u Službenim glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj: 01-02-456/09
Tomislavgrad, 18. ožujka 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 37. i 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/99,2/00
i 6/05) i članka 103. Poslovnika Općinskog vijeća
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj:5/04)
Općinsko vijeće općine Tomislavgrad , na sjednici
održanoj 18.ožujka 2009. godine, d o n o s i
ODLUKU
o pravima izabranih dužnosnika u institucijama
vlasti općine Tomislavgrad
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se prava
izabranih
dužnosnika općine Tomislavgrad koja se odnose na plaće
i naknade plaća.

koju je ostvarivao dok je bio na javnoj funkciji, a najduže
do konstituiranja sjednice OV u novom sazivu.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-475/09
Tomislavgrad, 18. ožujka 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 18. ožujka 2009.
godine d o n o s i
ODLUKU
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
za dan 31.svibnja 2009.godine u vremenu od 07-19 sati.

Članak 2.
Članak 3.
Izabrani dužnosnik u smislu ove Odluke je predsjednik
Općinskog vijeća.

Izabrani dužnosnik iz članka 2. ove Odluke ima
pravo na plaću i to pravo ostvaruje danom stupanju na
dužnost.

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.

Članak 4.

Članak 4.

Plaća dužnosnika iz članka 2.ove Odluke utvrđena je
Odlukom o utvrđivanju koeficijenata za plaće dužnosnika
općine Tomislavgrad, broj: 01-02-1361/07 od 31.siječnja
2007.godine.

Kandidature za članove vijeća mjesnih zajednica
podnose se za mjesno područje u sastavu mjesne
zajednice sukladno Odluci o utemeljenju i organizaciji
mjesnih zajednica na području općine Tomislavgrad,
broj:01-02-354/08 od 07.veljače 2008.godine, a najkasnije
do 15. svibnja 2009.godine do 15.sati.

Članak 3.

Članak 5.
Izabrani dužnosnik iz članka 2. ove Odluke po
prestanku javne funkcije ima pravo na naknadu plaće

Članak 5.
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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: 01-02-450/09
Tomislavgrad, 18. ožujka 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 Odluke Glavnog vijeća Hrvatske
zajednice Herceg-Bosne Mostar, broj :01-047-1/08
od 30.rujna 2008.godine o ustupanju i preuzimanju
vlasničkih prava nad Radiotelevizijom Herceg-Bosne
d.o.o. Mostar, Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na
sjednici održanoj 18. ožujka 2009. godine, d o n o s i
ODLUKU
o preuzimanju utemeljiteljskih i vlasničkih
prava i obveza nad Radiotelevizijom
Herceg-Bosne d.o.o. Mostar

Temeljni kapital društva Radiotelevizije HercegBosne d.o.o. Mostar procijenit će se u vrijednosti stvari,
nekretnina i opreme po neovisno ovlaštenom revizoruvještaku čija procjena će biti temelj za upis nove
vrijednosti odnosno visine temeljnog kapitala.
Članak 4.
Općina Tomislavgrad kao član društva, ostvarivanje
svojih prava upravljanja nad Društvom iz članka 1.
ove Odluke na Skupštini društva vršit će preko svog
zastupnika koji će sudjelovati u radu i odlučivanju na
skupštini ispred općine Tomislavgrad sukladno danim
smjernicama i ovlastima od strane Općinskog vijeća kao
utemeljitelja o preuzimanju utemeljiteljskih i vlasničkih
prava i obveza nad Radiotelevizijom Herceg-Bosne d.o.o.
Mostar.
Za zastupnika se imenuje načelnik općine
Tomislavgrad.
Članak 5.
U svezi preuzimanja vlasničkih udjela, prava i obveza
iz članka 1. ove Odluke ovlašćuje se načelnik općine da
sa Hrvatskom zajednicom Herceg-Bosna Mostar, kao
ustupiteljem-prenositeljem, zaključi poseban Ugovor
kojim će se regulirati sva potrebita pitanja sukladno
važećim zakonima.
Članak 6.
Po zaključenju svih ugovora o preuzimanju vlasničkih
udjela, društvo Radiotelevizije Herceg-Bosne d.o.o.
Mostar je dužno uskladiti Statut društva i sve pravne
akte, te po ispunjavanju svih propisanih uvjeta podnijeti
prijavu za upis u sudski registar preuzimanja udjela i
drugih izmjena.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.

Članak 1.
Preuzimaju se utemeljiteljska i vlasnička prava i
obveze nad društvom Radiotelevizije Herceg-Bosne
d.o.o. Mostar u iznosu od 6,3% udjela, kao i financiranje
istog u postotku preuzetih vlasničkih udjela.

Broj: 01-02-452/09.
Tomislavgrad, 18. ožujka 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Članak 2.

***

Radiotelevizija Herceg-Bosne d.o.o. Mostar sa
sjedištem u Mostaru Petra Krešimira IV b.b., upisana u
sudskom registru Općinskog suda u Mostaru MRB:19936, a kao utemeljitelj, odnosno vlasnik sa 100% udjela
upisana je Hrvatska zajednica Herceg-Bosna Mostar sa
upisanim temeljnim kapitalom u vrijednosti sredstava
rada s kojim je raspolagala pri utemeljenju u iznosu od
611.023,00 KM.

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: 19/096 i 76/08), Općinsko
vijeće Općine Tomislavgrad na sjednici održanoj dana
18. ožujka 2009.godine, d o n o s i

Članak 3.

ODLUKU
o izvršenju Proračuna općine Tomislavgrad
za 2009. godinu
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I – OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja
Proračuna općine Tomislavgrad za 2009. godinu (u daljem
tekstu: Proračuna), upravljanje prihodima i izdacima
Proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih
sredstava.
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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.

Članak 2.
Opći dio Proračuna se sastoji od bilance prihoda i
izdataka, 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.

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.

II – TRANSPARENTNOST I
JAVNOST PRORAČUNA
Članak 3.
Proračun prikazuje ukupno i po proračunskim
korisnicima analitički sve javne prihode i javne izdatke
po računima računskog plana.
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

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 računske tromjesečne i mjesečne planove
izvršenja izdataka po svojim korisnicima u okviru
odobrenih sredstava.
Članak 11.
Korisnici proračunskih sredstava obvezni su Službi za
proračun i financije dostavljati tromjesečne financijske
planove za izvršenje Proračuna, 15 dana prije početka
tromjesečja.
Članak 12.

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,
i to do visine utvrđenih u njegovom Posebnom dijelu.
Članak 6.

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.

1.
2.
3.
4.
5.

Proračun će se izvršavati po slijedećim prioritetima:
otplata kredita,
plaće i naknade troškova uposlenih,
neposredne obveze za robu i usluge,
tekući transferi,
kapitalni izdaci i
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kapitalni transferi.
Članak 14.

Sredstva namjenjena za transfere u kulturi, športu
i školstvu raspoređivat će se po zaključku općinskog
Načelnika prema odobrenom Proračunu, po utvrđenim
procedurama financiranja.

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.

Sredstva namjenjena za transfere udrugama,
raspoređuju se po zaključku općinskog Načelnika prema
odobrenom Proračunu po utvrđenim procedurama
financiranja.

Članak 15.

Sredstva za financiranje javnih poduzeća raspoređivat
će se po zaključku općinskog Načelnika prema odobrenom
Proračunu po utvrđenim procedurama financiranja.

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 21.

Članak 22.

Članak 23.
Sredstva za komunalnu potrošnju izvršavat će se po
zaključku općinskog Načelnika u skladu sa odobrenim
Proračunom po utvrđenim procedurama financiranja.
Članak 24.
Sredstva namjenjena za financiranje rada političkih
stranaka, raspoređivat će se po zaključku općinskog
Načelnika u skladu sa Odlukom o financiranju političkih
stranaka i odobrenim sredstvima u Proračunu.

Članak 16.
Članak 25.
Sav prikupljeni i naplaćeni novac koji pripada
Proračunu, obvezno se uplaćuje na glavni račun prihoda
Proračuna.
Sav prihod koji korisnici Proračuna ostvare svojim
radom je prihod Proračuna i prenosi se na glavni 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.
Posebnim aktom Općinski načelnik će regulirati način
određivanja i iznos plaća djelatnicima i dužnosnicima, a
temeljem Uredbe koju propiše županijska Vlada.
Članak 19
Posebnim aktom, općinski Načelnik će regulirati
visinu dnevnica za službena putovanja, visinu terenskog
dodatka i odvojenog života od obitelji za one korisnike
proračunskih sredstava koji se financiraju iz Proračuna,
sukladno Uredbi o naknadama za putne troškove
(«Službene novine F BiH», broj 34/04 i 56/04).
Članak 20.

Izdvajanje za kapitalne investicije vršit će se po
zaključku općinskog Načelnika, prema programu
utvrđenih investicija u Proračunu 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.
Članak 26.
Investicije u vodosustavu će se izvršavati kao kapitalni
grant prema Javnom komunalnom poduzeći. Sve radnje
će se odrađivati u skladu sa Zakonom.
Članak 27.
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 28.
Sredstva namjenjena 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
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gospodarstvima.

2.

Ako ne donese financijski plan dinamike rashoda
iskazanih mjesečno,
Ako ne donese akt o blagajničkom maksimumu,
Ako ne poštuje propisane procedure nabavke roba i
usluga i
Ako blagovremeno ne dostavlja tromjesečna
izvješća.

3.
4.

Članak 29.
Zaduživanje Općine Tomislavgrad vrši se u skladu
sa člankom 38. i 39. Zakona o proračunu u Federaciji
Bosne i Hercegovine. Općina se može zadužiti u zemlji
i inozemstvu u svrhu financiranja kapitalnih investicija,
ukoliko zadovoljavaju posebne kriterije.

5.

VI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.

V – KAZNENE ODREDBE

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se “Službenom glasniku općine Tomislavgrad”.

Članak 30.
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),

Broj: 01-02- 496/09
Tomislavgrad, 18. ožujka 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***

Na temelju članka 5., a u 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 18. ožujka 2009. godine, donosi
PRORAČUN
Općine Tomislavgrad za 2009. godinu

I - OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Tomislavgrad za 2009. godinu sadrži:

KOD

Plan 2008.

Plan 2009.

Indeks

1

2

3

5

5/3

A

PRIHODI

8.541.600

11.456.000

134,12

B

RASHODI

8.541.600

11.456.000

134,12
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Članak 2.
Prihodi i rashodi po skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2009. godinu kako slijedi:
PRIHODI I PRIMICI - OPĆI DIO
EK.
KOD

A-PRIHODI

71

I - POREZNI PRIHODI

71 000

Porez na dobit poj. i pod.

711 111

Plan 2008.

Plan 2009.

Indeks

4.194.500

4.500.000

107,28

76.500

49.000

64,05

Porez na dobit fiz. osoba

1.500

6.000

400,00

711 112

Porez na dobit od polj. dj.

5.000

711 113

Porez na dobit od aut. prava

1.000

3.000

300,00

711 115

Porez na prihod od imovine

10.000

10.000

100,00

711 211

Porez na dobit poduzeća

59.000

30.000

50,85

713 000

Porez na plaću i radnu snagu

425.600

470.000

110,43

713 111

Porez na plaću i dr.os. primanja

325.000

350.000

107,69

713 113

Porez na dodatna primanja

100.600

120.000

119,28

714 000

Porez na imovinu

200.000

130.000

65,00

714 111

Porez na imovinu

50.000

50.000

100,00

714 131

Porez na promet nekretnina

150.000

80.000

53,33

715 000

Porez na promet proizvoda i usluga

80.000

140.000

175,00

717 000

Prihodi od neizravnih poreza

3.330.000

3.600.000

108,11

717 131

Naknada za puteve iz cij.nafte i naf.der

717 141

PDV

719 000

Ostali porezi

719 112

Porez na reklame

719 113

Porez na tvrtku

719 114

Porez na plaću za zaštitu od nesreća

719 115

Poseban porez za zaštitu od nesreća

72

II - NEPOREZNI PRIHODI

721 110

Prihod od financijske i nemat.imovine

6.000

721 112

Prihod od koncesija

6.000

721 120

Prihodi od zemljišne rente i iznajmljiv.

0,00

300.000
3.330.000

3.300.000

99,10

82.400

111.000

134,71

1.000

26.501

0,00

81.400

80.000

98,28

31.000

2.802.100

2.400.000

180.000

85,65
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721 121

Prihodi od zemljišne rente

150.000

721 129

Prihodi od ost. materij.imov.-po građ.doz.

721 210

Ost. prihodi od financ. i nem. imov.

1.000

721 211

Prihodi od kamata na depozite u banci

1.000

721 220

Ostali prihodi od zemlj. rente i iznaj.

1.370.000.

721 221

Prihodi od hidroakumulacije

1.200.000

721 222

Prihodi od zakupa

721 200

Sredstva hidroakumulacije

722 130

Općinske takse

722 131

Općinske administrativne takse

722 430

Općinske naknade

722 432

Naknade za osiguranje od požara

722 433

Općinska komunalna naknada

722 435

Sredstva za sport

722 436

Prihodi od proračunskih korisnika

722 439

Ostale općinske naknade

280.000

722 530

Cestovna naknada

125.000

722 531

Naknada za upor.put.za voz.prav.osoba

50.400

50.000

99,21

722 532

Naknada za upor.put.za voz. građana

73.900

75.000

101,49

722 630

Prihodi od pružanja usluga

160.000

722 631

Prihodi od terminala

160.000

721 201

Sredstva za građevin. zemljišta

371.000

0,00

721 202

Prihodi od terminala

321.000

0,00

722 300

Komunalana naknada

30.000

0,00

722 439

Općinske naknade

30.000

0,00

722 500

Sredstva gradske rente

105.000

0,00

722 501

Sredstva za sprt

220.000

0,00

722 599

Ostale naknade

210.000

0,00

722 630

Prihodi od proračunskih korisnika

49.500

0,00

723 130

Novčane kazne po opć. propisima

723 131

Novčane kazne po opć. propisima

717 131

Naknada za put. iz cijene naf. derivata

30.000

170.000
1.000.000

0,00
40.000

36.300

40.000

110,19

501.000
1.000
50.000
120.000
50.000

5.000
5.000
300.000

5.000

100,00
0,00
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722 700

Ostale uplate

722 731

Uplate anuiteta za dane kredita pojed.

722 761

Uplata refundacija bolovanja iz ran. god.

73

III - TEKUĆE POTPORE

731 110

Tekuće potpore iz inozemstva

731 111

Uplate od Đakonije

731 112

12.000
2.000
10.000
1.270.000

3.466.000

272,91

140.000

1.606.000

1147,14

Tekuće potpore iz inozemstva - RH

140.000

1.606.000

1147,14

732 110

Od ostalih razina vlasti

630.000

1.760.000

279,37

732 112

Potpore od Federacije

450.000

1.560.000

346,67

732 114

Potpore od Županije

180.000

200.000

111,11

732 120

Od pravnih osoba

500.000

100.000

20,00

732 122

Elektroprivreda HZ HB

732 122

JP Sliv Jadranskog mora

100.000

730 000

Ostale potpore - prijenos iz 2007.

350.000

74

IV - PRIHODI OD CARINA I OSTALE
UVOZNE PRISTOJBE

30.000

777 770

Prihodi od carina i ost. uvoz. pristojbe

30.000

81

V - KAPITALNI PRIMICI

811 111

Prihodi od prodaje zemljišta

811 114

Primici od prodaje vozila

814 100

Kredit svjetske banke

50.000

275.000

100.000

100,00
0,00

570.000

207,27

425.000

275.000

VI - PRENIJETA SREDSTVA

UKUPNO I+II+III+IV+V+VI

0,00

145.000

52,73

490.000
8.541.600

11.456.000

134,12
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RASHODI I IZDACI - OPĆI DIO
EK.
KOD

B-RASHODI

Plan 2008.

I - Pokriv. dijela deficita iz ran. god.

Plan 2009.

Indeks

400.000

II - TEKUĆI IZDACI

5.224.500

6.101.500

116,79

611 100

Bruto plaće i naknade

1.420.200

1.634.500

115,09

611 200

Naknade troškova uposlenih i skupš.

512.700

579.160

112,96

612 000

Doprinosi poslodavca i ostali
doprinosi

168.040

613.000

Izdaci za materijal i usluge

922.400

613 100

Putni troškovi

613 200

56.500

49.000

86,73

Elektr. energija, jav. rasvj. i grijanje

174.000

179.000

102,87

613 300

Pošt. telekom. i komunal. usluge

258.500

305.000

117,99

613 400

Nabavka materijala i servis usluge

49.500

50.000

101,01

613 500

Usluge prijevoza i gorivo

86.500

50.000

57,80

613 700

Tekuće održavanje i ostale usluge

45.000

30.000.

66,67

613 800

Osiguranje i bankarske usluge

30.000

20.000

66,67

613 900

Ostale usluge

136.600

109.400

80,09

613 600

Troškovi zakupa car. Terminala

160.000

130.000

81,25

614

Tekući prijenosi - grantovi
Tekuća rezerva

2.797.400
50.000

75.500

151,00

Prijenosi školama i prijevoz đaka

490.600

953.000

194,25

Grantovi športskim klubovima

270.000

270.000

100,00

Socijalna skrb

486.500

521.300

107,17

Ostali prijenosi

287.800

321.000

111,54

Grantovi udrugama i pol. strankama

132.200

185.600

140,39

Poticaji gospodarstvu

140.000

140.000

100,00

Transferi za san.elem.nepogoda

74.000

Transfer za izbore

7.000

311 111

Obveze iz prošle godine

152.900

311 111/1

Obveze po sudskim presudama

250.000

821 601

Nabavka novih automobila
III - KAPITALNI IZDACI

0,00
250.000

35.000
3.317.100

100,00
0,00

4.954.500

149,36
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821 600

Obveze iz prošle godine

412.300

615 i 821

Rekonstrukcija i investic. ulaganja

821 321

Nabavka automobila

0,00

2.904.800

4.884.500

168,15

70.000

UKUPNO IZDACI I+II+III

8.541.600

11.456.000

134,12

II - POSEBAN DIO
Članak 3.
Rashodi od 11.456.000 KM, raspoređuju se po korisnicima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
I

UKUPNI IZDACI

II

DEFICIT IZ RANIJIH GODINA

III

TEKUĆI IZDACI

IV

KAPITALNI IZDACI

10

11.456.000
400.000
6.101.500.
4.954.500

Plan 2008.

101

OPĆINSKO VIJEĆE

611 100

Plan 2009.

Indeks

154.100

196.740

127,67

* Bruto plaće i naknade

61.600

88.000

142,86

611 200

*Naknade troškova zapo i skupš.zastu.

82.500

84.500

102,42

611 210

Naknade za prijevoz

611 220

Ostale naknade

12.500

13.000

104,00

611 240**

Naknade za rad u OV

70.000

70.000

100,00

612 000

*Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

613 000

Izdaci za materijal i usluge

613 100

Putni troškovi

613 900

Ostale usluge
Broj uposlenih

1.500

9.240
10.000

15.000

150,00

5.000
10.000

10.000

100,00

3

102

STRUČNA SLUŽBA

60.000

47.100

78,50

611 100

Bruto plaće i naknade

49.800

33.000

66,27

611 200

Naknade troškova uposlenih

9.600

10.000

104,17

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

613 000

Izdaci za materijal i usluge

3.500
600

600

100,00
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Broj uposlenih
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2

103

OPĆINSKI NAČELNIK

296.100

412.900

139,45

611 100

*Bruto plaće i naknade

137.500

190.000

138,18

611 100

Bruto plaće i naknade pripravnika

611 200

*Naknade troškova zaposlenih

611 210

Naknade za prijevoz

611 220

Ostale naknade

611 221

Naknade za topli obrok

11.550

32.000

277,06

611 225*

Otpremnine u sluč. otkaza ili mirovine

35.000

20.000

57,14

611 228

Naknade za komisije i ostale naknade

31.500

31.500

100,00

612 000

*Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

613 000

*Izdaci za materijal i usluge

63.400

63.400

100,00

613 100

Putni troškovi

19.000

19.000

100,00

613 900

Ostale usluge i troškovi reprezentacije

44.400

44.400

100,00

Troškovi reprezentacije

36.400

36.400

100,00

8.000

8.000

100,00

Troškovi obilježavanja Dana općine
613 100

49.000
80.200

90.500

112,84

2.150

7.000

325,58

83.500

20.000

Troškovi izbora

15.000

Broj uposlenih

7

UKUPNO (101+102+103)

0,00

510.200

640.740

125,59

11

SLUŽBA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

168.600

186.000

110,32

611 100

Bruto plaće i naknade

133.500

126.500

94,76

611 200

Naknade troškova zaposlenih

33.900

45.000

132,74

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

613 000

Izdaci za materijal i usluge
Broj uposlenih

13.300
1.200

1.200

100,00

1.027.400

1.165.500

113,44

8

12

SLUŽBA ZA GOSP.INSPEK. I ZAJED.
PO

611 100

Bruto plaće i naknade

335.900

363.000

108,07

611 200

Naknade troškova zaposlenih

108.500

110.000

101,38

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

613 000

Izdaci za materijal i suluge

613 100

Putni troškovi

39.000
408.000

653.500

8.500

8.500

100,00
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Elekt.energija i grijanje

90.000

Izdaci za javnu rasvjetu

613 300

165.000

183,33

60.000

Izdaci za električnu energiju i grijanje

90.000

105.000

116,67

Pošt. telekom. i komunalne usluge

58.500

295.000

504,27

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga

58.500

45.000

76,92

Izdaci za usluge održavanja čistoće

100.000

Zimska služba

120.000

Sanacija divljih deponija i održ.privrem.

30.000

613 400

Nabavka materijala

49.500

50.000

101,01

613 500

Izdaci za usluge prijevoza i goriva

76.500

35.000

45,75

613 700

Izdaci za tekuće održavanje

45.000

30.000

66,67

613 800

Osiguranje i bankarske usluge

30.000

20.000

66,67

613 900

Ugovorene usluge

50.000

50.000

100,00

821 321

Nabavka automobila

35.000

0,00

614 614

Poticaji u gospodarstvu

140.000

0,00

Broj uposlenih

20

13

SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO,
PROSTORNO UREĐENJE

139.200

156.800

112,64

611 100

Bruto plaće i naknade

104.500

110.000

105,26

611 200

Naknade troškova zaposlenih

32.500

33.000

101,54

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

613 000

Izdaci za materijal i usluge
Broj uposlenih

11.600
2.200

2.200

100,00

6

14

SLUŽBA ZA GEODETSKE,
IMOV.-PRAV. POSLOVE

173.900

193.000

110,98

611 100

Bruto plaće i naknade

111.700

126.500

113,25

611 200

Naknade troškova zaposlenih

46.100

49.000

106,29

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

613 000

Izdaci za materijal i usluge
Broj uposlenih

13.500
16.100

4.000

24,84

7

15

SLUŽBA ZA PLANIRANJE, RAZVOJ I
INVEST.

78.100

94.460

120,95

611 100

Bruto plaće i naknade

67.600

66.000

97,63

611 200

Naknade troškova zaposlenih

8.500

19.460

228,94
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612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

613 000

Izdaci za materijal i usluge
Broj uposlenih

Stranica 40

7.000
2.000

2.000

100,00

3

17

SLUŽBA ZA PITANJA BRANITELJA

65.000

103.600

159,38

611 100

Bruto plaće i naknade

48.500

71.500

147,42

611 200

Naknade troškova zaposlenih

15.500

23.500

151,61

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

613 000

Izdaci za materijal i usluge
Broj uposlenih

7.600
1.000

1.000

100,00

4

18

SLUŽBA ZA DRUŠ. DJEL. I
OPĆU UPRAVU

383.100

448.000

116,94

611 100

Bruto plaće i naknade

280.900

314.000

111,78

611 200

Naknade troškova zaposlenih

81.600

93.000

113,97

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

613 000

Izdaci za materijal i usluge

613 100
613 900

33.000
20.600

8.000

38,83

Putni troškovi

3.000

3.000

100,00

Ostale usluge

17.600

5.000

28,41

Broj uposlenih

20

19

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU

65.100

84.100

129,19

611 100

Bruto plaće i naknade

53.900

60.500

112,24

611 200

Naknade troškova zaposlenih

10.200

16.200

158,82

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

613 000

Izdaci za materijal i usluge
Broj uposlenih

6.400
1.000

1.000

100,00

3

21

PRAVOBRANITELJSTVO

39.900

46.900

117,54

611 100

Bruto plaće i naknade

34.800

36.500

104,89

611 200

Naknade troškova zaposlenih

3.600

5.000

138,89

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

613 000

Izdaci za materijal i usluge
Broj uposlenih

20

FINANC. DRUŠT. DJELATNOSTI

614 312

ŠKOLSTVO

3.900
1.500

1.500

100,00

953.000

194,25

1

490.600
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OŠ Tomislavgrad

80.000

100.000

125,00

OŠ Bukovica

50.000

80.000

160,00

OŠ Prisoje

30.000

40.000

133,33

Studentske stipendije

35.000

38.500

110,00

270.000

500.000

185,19

14.000

14.000

100,00

Učešće općine u prijevozu učenika
Glazbena škola
Dječiji vrtić

614 313

180.500

Troškovi rad s mladima

2.800

0,00

Financiranje projekata mladih

8.800

0,00

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB

486.500

Dječiji vrtić

160.500

Crveni križ

107,15
0,00

19.300

Centar za socijalnu skrb

106.000

126.000

118,87

Troškovi smještaja u ustanove

130.000

156.000

120,00

Jednokratne novčane pomoći

20.000

20.000

100,00

Starački dom

50.000

50.000

100,00

Naknada za mrtvozorstvo

5.000

Sufinanc. Službe Hitne pomoći

100.000

Otplata vozila Hitne pomoći
Subvencije cijena za snabdjev.pitkom vodom
614 314

521.300

25.000
20.000

20.000

100,00

190.000

190.000

100,00

FINANCIRANJE ŠPORTA I ŠP. KUL.
I - Grantovi športskim kl.
HNK TOMISLAV

41.500

HKK TOMISLAV

12.500

ŽKK TOMISLAV

7.500

TKD KORYO

4.800

MNK PETAR

4.700

KUGLAČKI KLUB TOMISLAV

6.000

RK TOMISLAV

4.400

NK ŠUJICA

7.000

NK BUŽAN

4.500

NK CROATIA - TG

3.500
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HŠK TOMISLAV

2.800

SKI KLUB STRIŽ

2.000

AK TOMISLAV
RK DELMINIUM

5.800

ŠN PEPE

2.900

KK DELMINIUM

3.000

Grant GŠD

63.740

II - Održavanje športskih objekata

12.960

III - Troškovi školskih natjecanja

5.000

5.000

100,00

IV - Troškovi prijevoza klubova

45.000

45.000

100,00

V - Ostali troškovi za financiranje športa

30.000

30.000

100,00

270.000

270.000

100,00

53.000

58.000

109,43

UKUPNO I+II+III+IV+V
614 315

400

GRANTOVI UDRUGAMA
I - Udruge domovinskog rata
II - Hrvat. udruga pol. zatvorenika
III - Transferi nevladinim udrugama

6.000
49.100

Transfer “Kap ljubavi”

7.000

Transfer za “Udrugu Nada”

30.000

Transfer ostalim nevladinim udrugama

8.000

IV - Rad sa mladima

614 317

11.600

Troškovi rada s mladima

2.800

Financiranje projekata mladih

8.800

UKUPNO I+II+III+IV+V

132,38

20.000

Transfer za “Merhamet”

614 316

65.000

102.100

140.600

137,04

GRANTOVI POLIT. STRANKAMA

30.100

45.000

149,50

UKUPNO

30.100

45.000

287.800

321.000

OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI

111,54

Crveni križ

19.300

Vatrogasno društvo

70.000

83.000

118,57

Radio Tomislavgrad

75.000

94.000

125,33

Radio Herceg - Bosne
Kulturno - informativni centar

0,00

30.000
71.000

74.000

104,23
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Franjevački muzej Tomislavgrad
Kulturno - umjetnička društva
Naknada za mrtvozorstvo
Sufinanciranje službe Hitne pomoći
614 000

5.000

5.000

100,00

20.000

35.000

175,00

2.500

0,00

25.000

0,00

POTICAJI U GOSPODARSTVU

140.000

UKUPNO POTICAJI
614 000

614 000

140.000

TRANSFER ZA IZBORE

7.000

UKUPNO

7.000

TRANS.ZA POSEB.NAMJ.-ELEM.NEPOGODE

74.000

Preventivne mjere zaštite i spašavanja

15.000

Obuka Stožera civilne zaštite

3.000

Obuka službi civilne zaštite

3.000

Obuka Postrojbi civilne zaštite

4.000

Pomoć pravnim osobama

3.000

Prilagođavanje objek.za smješ.nastrada.

2.000

Opremanje Operativnog centra

4.000

Naknade za event.štete od el. nepogoda

30.000

Ostale potrebe

10.000

OSTALE KOMUNALNE USLUGE

260.000

0,00

613 200

Troškovi javne rasvjete

70.000

0,00

613 329

Zimsko održavanje cesta

90.000

0,00

613 300

Održavanje gradske čistoće

100.000

25

CARINSKI TERMINAL

194.000

169.000

87,11

613 611

Troškovi zakupa

160.000

130.000

81,25

613 200

Troškovi električne energije

14.000

14.000

100,00

613 300

Troškovi komunalnih usluga

10.000

10.000

100,00

613 500

Lož ulje

10.000

15.000

150,00

26

PRORAČUNSKA REZERVA

50.000

75.500

151,00

614 000

Tekuća proračunska rezerva

50.000

75.000

151,00

27

OBVEZE IZ RANIJIH GODINA

152.900

400.000

261,61

311 111

Obveze iz ranijih godina

152.900

400.000

261,61
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Obveze po sudskim rješenjima
UKUPNO TEKUĆI

250.000

250.000

100,00

5.224.500

6.501.500.

124,44

KAPITALNI IZDACI
KAPITALNE INVESTICIJE

Plan 2008.

Plan 2009.

Indeks

821 612

Investicije u prometnice

440.000

2.000.000

454,55

615 221

Investicije u vodosustav i kanaliacije

849.500

1.593.500

187,58

821 619

Uređenje i zaštita okoliša

120.000

110.000

91,67

615 221

Investicije u školstvu i sportu

825.000

586.000

71,03

821 230

Ostali namjenski izdaci

1.082.600

665.000

61,43

UKUPNO IZDACI

3.317.100

4.954.500

149,36

28

INVESTICIJE U PROMETNICE

821 612/1

Cesta Vinica - M. Polje

100.000

1.400.000

1400,00

821 612/2

Sanacija grad. ulica i lokalnih cesta

100.000

100.000

100,00

821 612/3

Sanacija ceste Mokronoge - Oplećani

821 612/3

San. ceste Lipa - Crvenice - Mesihovina

821 612/4

Sanacija ceste Bučići - Mesihovina

821 612/5

Nogostup - most u Prisoju

821 612/6

Domagojeva ulica
UKUPNO

200.000
30.000

250.000

833,33

50.000
80.000

0,00

130.000

0,00

440.000

2.000.000

454,55

29

INVEST. U VODOSUSTAV

615 221/1

Kuć. priključci Buško Blato

615 221/2

Cjevovod i Vodosprema Roško Polje

150.000

250.000

166,67

615 221/3

Infrastruktura - ind. zona i Bobara II

350.000

100.000

28,57

615 221/4

Infrastruktura Bobara II

615 221/5

Podsustav Letka-distr.cjevovod

615 221/6

Izrada proj.preč.fekal.voda

615 221/7

Podsustav Mandino selo

615 221/8

izrada preč.fekal.voda Miljacka-Stepen

615 221/9

Distribucijska mreža Buško Blato

615 221/1

Klorinator u Šujici
UKUPNO

44.500

0,00

50.000
253.000

0,00
90.000

20.000

38,30
0,00

833.500
60.000
250.000
10.000
849.500

1.593.500

187,58
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30

UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

821 619/1

Sanacija divljih deponija i održ.privremenih

60.000

821 619/2

Održ.javnih površina,jav.rasvjete i ekol.projekti

60.000

821 619/3

Uređe. rotora i zel. površi.na kolodvoru
UKUPNO

0,00
60.000

100,00

50.000
60.000

110.000

183,33

31

INVESTICIJE U ŠKOLSTVU I SPORTU

615 221/1

Izgradnja školske dvorane u Kazagincu

200.000

0,00

615 221/2

Izgradnja školske dvorane u Bukovici

230.000

0,00

615 221/3

Tribine gradski stadion

60.000

60.000

100,00

615 221/4

Radovi na gimnaziji

10.000

10.000

100,00

615 221/5

Centar za posebne potrebe

20.000

86.000

430,00

615 221/6

SSŠ - novi objekat

10.000

20.000

200,00

615 221/7

OŠ S. Radića

150.000

30.000

20,00

615 221/8

OŠ I. Mažuranića

65.000

20.000

30,77

615 221/9

OŠ fra. M. Čuića

80.000

100.000

125,00

615 221/1

Osnovna glazbena škola

615 221/1

Dječiji vrtić - I faza
UKUPNO

10.000
250.000
825.000

586.000

71,03

180.000

130.000

72,22

32

OSTALI NAMJENSKI IZDACI

821 230/1

Akcije u mjesnim zajednicama

821 230/2

Svlačionice na nogometnom stadionu-Prisoje

10.000

0,00

821 230/3

Obljetnica župe Roško polje

10.000

0,00

821 230/4

Rekonstrukcija vjerskih objekata

30.000

10.000

33,33

821 230/5

Interventna ulaganja

30.000

10.000

33,33

821 230/6

Rashodi za obveze iz prošl.god.

821 230/7

Prostorni plan općine

821 230/8

Strategija razvoja

821 230/9

Digitalizacija katastarskih planova

20.000

15.000

75,00

821 230/1

Nabavka vatrogasne opreme

20.000

50.000

250,00

821 230/1

Izvlaštenje zemljišta

30.300

100.000

330,03

821 230/1

Rekonstrukcija i opremanje opć.zgrade

220.000

25.000

11,36

821 321

Uređenje okoliša opć. zgrade

412.300
40.000

0,00
30.000

40.000
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615 221/1

Franjevački samostan

615 221/2

Starački dom
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20.000
80.000

20.000

Nabavka vozila

70.000

Otplate po dugoročnom kreditu

15.000

Izrada projektne dokumentacije

100.000

Uređenje mjesnih ureda

25,00

30.000

UKUPNO

1.082.600

665.000

61,43

UKUPNO (OD 10 - 32)

8.541.600 11.456.000

134,12

Broj: 01-02- 497/09
Tomislavgrad, 18. ožujka 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 45.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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad», broj 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 18.ožujka
2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE JAVNOM PODUZEĆU
ELEKTROPRIVREDA HZHB - D.E.E. HBŽ Poslovnica
Elektro-Tomislavgrad ostalo građevno zemljište označeno
kao k.č.br.580/494 površine 270 m2 upisana u zk.ul.
br.444 u K.O.Korita, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.580/494 površine 270 m2 upisana u PL
370 u K.O.Korita, u svrhu izgradnje pratećih objekata
transformatorske stanice.
2. Zemljišno-knjižni 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 korištenja
dodjeljenog zemljišta u korist imenovanog.
3. Imenovano poduzeće je dužno na ime naknade
za dodjeljeno ostalo građevno zemljište uplatiti iznos
od 1.944,00 KM (Slovima:tisućudevetstotinačetrdeset
četiri KM), na žiro račun broj:1549995000070790 kod
banke INTESA SAN PAOLO Tomislavgrad - naknada za
dodjeljeno 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: 05/2-31-5-92/08
Tomislavgrad, 18. ožujka 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE IVANU (Ante) BELJAN iz
Dobrića ostalo građevno
zemljište označeno kao
k.č.br.1002/760 površine 700 m 2 upisana u zk.ul.br.237
u K.O.Grabovica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1002/760 površine 700 m 2 upisana u
PL 253 u K.O.Grabovica, 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.200,00
KM (Slovima:četiritisućedvijestotine KM), na žiro
račun 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: 05/2-31-5-560/07
Tomislavgrad, 18. ožujka 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 18.ožujka
2009.godine, d o n o s i

***
RJEŠENJE
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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 18.ožujka
2009.godine, d o n o s i

1. DODJELJUJE SE s.MIRI (Milana) MAJIĆ iz
Tomislavgrada ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.2208/47 površine 600 m2 upisana u zk.ul.br.54
u K.O.Kongora, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.2208/46 površine 600 m2 upisana u PL 21
u K.O.KSelište, 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
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lista izvršit će upis prava korištenja dodijeljenog ostalog
građevnog zemljišta u korist gore imenovane.
3. Imenovana je dužna na ime naknade za dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 2.880,00 KM
(Slovima:dvijetisućeosamstotinaosamdeset KM), na žiro
račun 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: 05/2-31-5-761/08
Tomislavgrad, 18. ožujka 2009. god.

za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od
izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio
radova na građevini.
Broj: 05/2-31-5-1015/07
Tomislavgrad, 18. ožujka 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00
i 6/05) i članka 14. Zakona o izvlaštenju («Službeni list
Federacije BiH», broj 70/07), na sjednici održanoj dana
18. ožujka 2009.godine, d o n o s i
RJEŠENJE

Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 visine naknade za dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad», broj 5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2009.
godine, d o n o s i

I
Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja 35 KV
DV Privala - Zidine i da se u tu svrhu može pristupiti
nepotpunom izvlaštenju slijedećih nekretnina:
K.O.GRABOVICA
•

•

•

RJEŠENJE
•
1. DODJELJUJE SE VINKU (Ante) LJUBIČIĆ
iz Stipanića ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1293/266 površine 4200 m 2 upisana u zk.ul.br.173
u K.O.Prisoje, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1293/266 površine 4200 m 2 upisana u PL
271 u K.O.Prisoje, u svrhu izgradnje stambenog objekta
i igrališta za tenis.
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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 15.120,00
KM (Slovima:petnaesttisućastotinudvadeset KM), na
žiro račun broj:1549995000070790 kod banke Intesa
Sanpaolo 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

•

•

•

•

•

•

•

dio k.č.1588/1 zv.»Pilovina» or. 6 kl. površine 685 m2
upisana u PL 218 u K.O.Grabovica kao posjed Jake
Sučić ud.Juke,
dio k.č.1002/316 zv.Kod Predinjaka» paš. 4 kl.
površine 540 m2 upisana u PL 107 u K.O.Grabovica
kao posjed Ivana (Mate) Drmić,
dio k.č.1002/316 zv.»Kod Predinjaka» paš. 4 kl.
površine 3000 m2 upisana u PL 87 u K.O.Grabovica
kao posjed Ante (Mate) Drmić,
dio k.č.1002/196 zv.»Antina njiva» paš. 4 kl. površine
22950 m2 upisana u PL 36 u K.O.Grabovica kao
posjed Ante (Pere) Beljan,
dio k.č.1002/316 zv.»Kod Predinjaka» paš. 4 kl.
površine 530 m2 upisana u PL 98 u K.O.Grabovica
kao posjed Joze (Ivana) Drmić,
dio k.č.1002/316 zv.»Kod Predinjaka» paš. 4 kl.
površine 530 m2 upisana u PL 100 u K.O.Grabovica
kao posjed Stipana (Ivana) Drmić «Ivišić»,
dio k.č.1002/196 zv.»Antina njiva» paš. 4 kl. površine
22950 m2 upisana u PL 39 u K.O.Grabovica kao
posjed Stipana (Pere) Beljan,
dio k.č.1742/1 zv.»Anđelina kamenica» or. 6 kl.
površine 220 m2 upisana u PL 25 u K.O.Grabovica
kao posjed Ante (Joze) Beljan,
dio k.č.1734/3 zv.»Podić» or. 6 kl. površine 180 m2
upisana u PL 25 u K.O.Grabovica kao posjed Ante
(Joze) Beljan,
dio k.č.1786 zv.»Dolac» or.7 kl. površine 6050 m2
upisana u PL 25 u K.O.Grabovica kao posjed Ante
(Joze) Beljan,
dio k.č.1784/1 zv.»Police» or. 8 kl. površine 9100 m2
upisana u PL 25 u K.O.Grabovica kao posjed Ante
(Joze) Beljan,
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•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•
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dio k.č.1721/4 zv.»Krčina» paš. 4 kl. površine 5690
m2 upisana u PL 64 u K.O.Grabovica kao posjed
Ivana (Filip) Čirko,
dio k.č.1718/1 zv.»Stamine» paš. 3 kl. površine 1700
m2 i or. 7 kl. površine 3400 m2 upisane u PL 64 u
K.O.Grabovica kao posjed Ivana (Filipa) Čirko,
dio k.č.1718/2 zv.»Grabovica» put površine 32000
m2 upisana u PL 254 u K.O.Grabovica kao posjed
DS – putevi,
dio k.č.1722 zv.»Dražica» or. 7 kl. površine 3320
m2 i paš. 4 kl. površine 650 m2 upisane u PL 155 u
K.O.Grabovica kao posjed Ante (Ivana) Ivančić,
dio k.č.1723/2 zv.»Police» or. 8 kl. površine 8600 m2
upisana u PL 21 u K.O.Grabovica kao posjed Mirka
(Ivana) Beljan,
dio k.č.1785/1 zv.»Dolac» or. 7 kl. površine 4600 m2
upisana u PL 15 u K.O.Grabovica kao posjed Ivana
(Ante) Beljan,
dio k.č.1716 zv.»Kratina» or. 7 kl. površine 2300 m2
upisana u PL 197 u K.O.Grabovica kao posjed Stipe
(Stojana) Ivančić,
dio k.č.1788/2 zv.»Vakulja» paš. 3 kl. površine 2000
m2 upisana u PL 105 u K.O.Grabovica kao posjed
Mile (Luke) Drmić,
dio k.č.1796 zv.»Vakulja» or. 7 kl. površine 2300 m2
upisana u PL 45 u K.O.Grabovica kao posjed Jakova
(Stipe) Beljan,
dio k.č.1796 zv.»Vakulja» or. 7 kl. površine 2300 m2
upisana u PL 28 u K.O.Grabovica kao posjed Mije
(Marka) Beljan,
dio k.č.1739 zv.»Gradinjevac» or. 5 kl. površine 340
m2 upisana u PL 30 u K.O.Grabovica kao posjed
Mate (Martina) Beljan,
dio k.č.1789 zv.»Pavlova njiva» or. 6 kl. površine
3950 m2 upisana u zk.ul.145 u K.O.Grabovica
kao suvlasništvo Kaje Beljan i ostalih kako stoji u
zk.ul.145 u K.O.Grabovica,
dio k.č.2285/2 zv.»Pavlova njiva» liv. površine
40618 m2 upisana kao suvlasništvo Kate Beljan
i ostalih navedenih kako stoji u zk.ul.919 u u
K.O.Grabovica,
dio k.č.1790/4 zv.»M.Očevina» paš. 4 kl. površine
357 m2 upisana u PL 355 u K.O.Grabovica kao posjed
Jure (Stipe) Drmić,
dio k.č.2224/3 zv.»Jaruga» or. 4 kl. površine 450 m2
upisana u PL 340 u K.O.Grabovica kao posjed Stipe
(Ivana) Ćurić,
dio k.č.2240/3 zv.»Kod Lovrana» or. 4 kl. površine
230 m2 upisana u PL 79 u K.O.Grabovica kao posjed
Mate (Pere) Ćurić,
dio k.č.2240/17 zv.»Kozjaci» paš. 4 kl. površine
58440 m2 upisana u PL 42 u K.O.Grabovica kao
posjed Pere (Pilipa) Beljan «Pilidžić»,
dio k.č.2240/1 zv.»Viš staje» or. 4 kl. površine 700
m2 upisana u PL 43 u K.O.Grabovica kao posjed
Ruže Beljan žena Ivana,
dio k.č.2246/1 zv.»Prika» or. 4 kl. površine 800 m2
upisana u PL 358 u K.O.Grabovica kao posjed Ante
(Mate) Ćurić «Kapuličić»,
dio k.č.2246/2 zv.»Biofiričić» or. 6 kl. površine 480
m2 upisana u PL 358 u K.O.Grabovica kao posjed
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Ante (Mate) Ćurić «Kapuličić»,
dio k.č.1788/1 zv.»Vakulja» or. 7 kl. površine 5860
m2 upisana u PL 105 u K.O.Grabovica kao posjed
Mile (Luke) Drmić,
dio k.č.1600/3 zv.»Hajdučki kanjon» or. 5 kl. površine
250 m2 upisana u PL 379 u K.O.Grabovica kao posjed
Elektroprivreda Split,
K.O.KORITA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

dio k.č.589 zv.»Nalića dolac» šuma 4 kl. površine
39270 m2 upisana u PL 46 u K.O.Korita kao posjed
Bože (Jure) Ćurić,
dio k.č.587 zv.»Šikara Nakića dolac» šikara površine
3610 m2 upisana u zk.ul.157 u K.O.Korita kao
suvlasništvo Pere (Martina) Ćurić i ostalih navedenih
u zk.ul.157,
dio k.č.585 zv.»Šikara Nakića dolac» površine 10740
m2 upisana u zk.ul.158 u K.O.Korita kao kmetovsko
selište obitelji Ćurić,
dio k.č.580/341 zv.»Kod Mamića doca» or. 6 kl.
površine 1090 m2 upisana u PL 59 u K.O.Korita kao
posjed Pere (Mate) Ćurić,
dio k.č.652 zv.»Ograda» šuma 7 kl. površine 8340
m2 upisana u PL 57 u K.O.Korita kao posjed Matije
ud.Mate Ćurić rođ.Jović,
dio k.č.653 zv.»Dolac u Ogradi» paš. 3 kl. površine
540 m2 upisana u PL 57 u K.O.Korita kao posjed
Matije ud.Mate Ćurić rođ.Jović,
dio k.č.661 zv.»Prikuša» or. 6 kl. površine 6060
m2 upisana u PL 33 u K.O.Korita kao posjed Ante
(Tome) Cikoja,
dio k.č.659 zv.»Ograda» or. 6 kl. površine 7000
m2 upisana u PL 42 u K.O.Korita kao posjed Joze
(Frane) Ćurić,
dio k.č.580/321 zv.»Gorkulja» or. 6 kl. površine 450
m2 upisana u PL 24 u K.O.korita kao posjed Ilije
(Mile) Brekalo,
dio k.č.668 zv.»Bunarina» šuma 7 kl. površine 7000
m2 upisana u PL 24 u K.O.Korita kao posjed Ilije
(Mile) Brekalo,
dio k.č.669 zv.»Bunarina» or. 6 kl. površine 2840 m2
upisana u PL 24 u K.O.Korita kao posjed Ilije (Mate)
Brekalo,
dio k.č.648 zv.»Krčevina kraj Ograde» šuma 7 kl.
površine 640 m2 upisana u PL 45 u K.O.Korita kao
posjed Filipa (Jakova) Ćurić,
dio k.č.664 zv.»Trojak» šuma 6 kl. površine 6700
m2 upisana u PL 45 u K.O.Korita kao posjed Filipa
(Jakova) Ćurić,
dio k.č.646 zv.»Krčevina» šuma 7 kl. površine 4512
m2 upisana u PL 41 u K.O.Korita kao posjed Ante
(Frane) Ćurić,
dio k.č.580/280 zv.»Krčevina» paš. 4 kl. površine
1080 m2 upisana u PL.951 u K.O.Korita kao posjed
Matije ud.Mate Sučić,
dio k.č.580/140 zv.»Budakovina» površine 830 m2
upisana u PL 951 u K.O.Korita kao posjed Matije
ud.Mate Sučić,
dio k.č.624 zv.»Krčevina» or. 5 kl. površine 3000
m2 upisana u PL 951 u K.O.Korita kao posjed Matije
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ud.Mate Sučić,
dio k.č.580/129 zv.»Vrt kod Klačine» površine 200
m2 upisana u zk.ul.566 u K.O.Korita kao suvlasništvo
Anđe ud.Pere Perković u dijelu od ¼, Ivana Pere
Perković u dijelu od 5/8 i Mate pok.Marka Miškić u
dijelu od 1/8,
dio k.č.580/132 zv.»Klačina» or.5 kl. površine 600
m2 upisana u PL 951 u K.O.Korita kao posjed Matije
ud.Mate Sučić,
dio k.č.580/134 zv.»Vrt viš bunara» površine 700 m2
upisana u zk.ul.566 u K.O.Korita kao suvlasništvo
Anđe i Ivana Perković, te Mate Miškić u dijelovima
kako stoji u zk.izvatku 566,
dio k.č.658/2 zv.»Uzbrdita njiva» or. 6 kl. površine
3900 m2 upisana u PL 754 u K.O.Korita kao posjed
Bože Jure Ćurić zv.»Lukačuša»,
dio k.č.666 zv.»Bunarina» oranica površine 5470 m2
upisana u zk.ul.1126 u K.O.Korita kao suvlasništvo
Ive Brekalo i Petra Sučić u dijelovima kako stoji u
zk.izvatku,
dio k.č.667 zv.»Lačuga» oranica 8 kl. i šuma 7 kl.
ukupne površine 14660 m2 upisana u PL 336 u
K.O.Korita kao posjed Ivan Mate Sučić,
dio k.č.672 zv.»Kruška» or. 6 kl. površine 2610 m2
upisana u PL 339 u K.O.Korita kao posjed Ruže
ud.Ante Sučić,
dio k.č.580/147 zv.»Rasadnik» or. 5 kl. i paš. 4 kl.
površine 710 m2 upisana u PL 56 u K.O.Korita kao
posjed Ive ud.Petra Šarić,
dio k.č.647 zv.Vrta u Ogradi» or. 4 kl. površine 260
m2 upisana u PL 967 u K.O.Korita kao posjed Joze
Ante Ćurić,
dio k.č.575/3 zv.»Draga» or. 4 kl. površine 300 m2
upisana u PL 71 u K.O.Korita kao posjed Ive ud.Filipa
Ćurić,
dio k.č.580/1 zv.»Krastača» paš. 4 kl. površine
7292987 m2 upisana u PL 370 u K.O.Korita kao
posjed Općine Tomislavgrad,
K.O.PRISOJE

•

•

•

•

dio k.č.1323/5 zv.»Pod Jarkom» or. 5 kl. površine 400
m2 upisana u PL 193 u K.O.Prisoje kao posjed Joze
Pere Pavić,
dio k.č.2357/8 zv.»Ogradina» or. 5 kl. površine
240 m2 upisana u PL 386 u K.O.Prisoje kao posjed
Elektroprivrede Split,
dio k.č.2341/4 zv.»Jagodnjak» or. 6 kl. površine
1000 m2 upisana u PL 383 u K.O.Prisoje kao posjed
Elektroprivrede Split,
dio k.č.2357/13 zv.»Ogradina» or. 5 kl. površine 400
m2 upisana u PL 383 u K.O.Prisoje kao posjed Jakova
Ivana Krišto i Ante Pere Krišto u dijelu od po ½.
II

Korisnik izvlaštenja gore navedenih nekretnina je
JP EP HZHB d.d. Mostar DP JUG POGON LIVNO –
POSLOVNICA ELEKTRO –TOMISLAVGRAD.
Broj: 01-02-461/09

Tomislavgrad, 18. ožujka 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta Općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99,
2/00, 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 članka 18. Zakona
o građevnom zemljištu («Službene novine Federacije
BiH», broj 67/05) i članka 1. Odluke o prestanku prava
korištenja poljoprivrednog zemljišta broj: 01-02-36/06 od
04.05.2006.godine, Općinsko vijeće Općine Tomislavgrad
održanoj dana 18. ožujka 2009.godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. PRENOSI SE PRAVO RASPOLAGANJA
na nekretninama sa sadašnjeg nositelja toga prava
«Poljoprivredno dobro» Tomislavgrad, po starom i
novom katastarskom operatu bez naknade na Općinu
Tomislavgrad, i to kako slijedi:
• k.č.530/63 or. zv.»Potkolje» u pov. od 3000 m2
upisana u zk.ul.1118 u K.O.Tomislavgrad, kojoj
po novom katastarskom operatu odgovara parcela
označena kao k.č.528/74 u pov.3211 m 2 upisana u PL
12 u K.O.Kolo,
• k.č.530//56 or. zv.»Potkolje-put» u pov. od 2863
m2 upisana u zk.ul.1118 u K.O.Tomislavgrad, kojoj
po novom katastarskom operatu odgovara parcela
označena kao k.č.328/67 u pov.3237 m2 upisana u
PL 12 u K.O.Kolo.
2. Na zemljištu iz točke 1. iz dispozitiva ovog
rješenja određuje se uknjižba prava raspolaganja po
novom i starom katastarskom operatu u korist Općine
Tomislavgrad u dijelu 1/1.
Broj: 01-02-457/09
Tomislavgrad, 18. ožujka 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 37. i 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/99,2/00i
6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj
18. ožujka 2009.godine donijelo je
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Radnih tijela OV
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Radnih tijela Općinskog
vijeća Tomislavgrad za 2008.godinu broj:01-02-449/09

Stranica 51

TOMISLAVGRAD, 2009.

od 23. veljače 2009.godine.

I

Sastavni dio ovog rješenja je Izvješće o radu Radnih
tijela Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2009.godinu..

Potvrđuje se zaključak o rezultatima natječaja za
dodjelu na korištenje ostalog građevinskog zemljišta
broj:05/2-31-5-1020/08 od 24.10.2008.godine od strane
Povjerenstva za provođenje natječaja.

Članak 3.

II

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviti
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

Polazeći od usvojene programske osnove uređenja
prostora oko
Buškog jezera
isti i dalje ostaje
otvorenim prostorom za investitore vezano za izradu
detaljne prostorno-planske dokumentacije, sukladno
programskoj osnovi, koja će utvrditi detaljnu namjenu
korištenja površine zemljišta, način opremanja zemljišta
komunalnom, prometnom i telekomunikacijskom
infrastrukturom uvažavajući najveće standarde zaštite
okoliša koji će biti usvojeni od strane Općinskog vijeća.

Članak 2.

Broj: 01-02-495/09
Tomislavgrad, 18. ožujka 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***

III
Na temelju članka 37. i 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/99,2/00i
6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj
18. ožujka 2009.godine donijelo je
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu OV Tomislavgrad
za 2008.
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog vijeća
Tomislavgrad za 2008.godinu broj:01-02-448/0910 od
23.02.2009.godine.
Članak 2.
Sastavni dio ovog rješenja je Izvješće o radu Općinskog
vijeća Tomislavgrad za 2008.godinu.
Članak 3.

Povjerenstvo nastavlja sa radom u cilju iznalaženja
rješenja imovinsko-pravnih odnosa u svezi parcela u
privatnom vlasništvu i određivanja dinamike budućih
radnji potrebitih za realizaciju detaljnih planova i
potencijalnih projekata.
IV
Ljuba Pokrajčić, stručna suradnica u Službi za
imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, imenuje
se predsjednicom Povjerenstva.
V
Ovaj zaključak stupa na snagom danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom glasniku općine
Tomislavgrad».
Broj: 01-02-486/09
Tomislavgrad, 19. ožujka 2009. god.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviti
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Broj: 01-02-493/09
Tomislavgrad, 18. ožujka 2009. god.

***

Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 18. ožujka 2009. godine, donosi
ZAKLJUČAK

Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, broj 2/99 i
2/00), i članka 103. i 110. Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad (“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, broj 5/03), Općinsko vijeće na sjednici održanoj
18.ožujka. 2009. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
I
Stavlja se izvan snage Zaključak Općinskog vijeća
Tomislavgrad o povećanju cijena mjesečnih karata
prijevoza učenika sa prostora općine Tomislavgrad,

TOMISLAVGRAD, 2009.

Stranica 52

broj: 0102-1631/08 od 4. rujna 2008. godine.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom glasniku općine
Tomislavgrad”.
Broj: 01-02-486/09
Tomislavgrad, 18. ožujka 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 2. travnja 2009. godine, donosi

IV
Ovaj zaključak stupa na snagom danom donošenja,
a objavit će se u Službenom glasniku općine
Tomislavgrad.
Broj: 01-02- 567/09
Tomislavgrad, 19. ožujka 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 02.travnja 2009. godine, donosi
ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

I

I

Općinsko vijeće zadužuje načelnika da ugovorom
premosti novonastalu situaciju, sukladno prijedlogu
Povjerenstva za dodjelu uređenog poljoprivrednog
zemljišta u vremenu do 01.rujna tekuće godine.

Svi koncesionari koji su dobili koncesiju za izgradnju
vjetrolektrana, a o kojima se OV nije očitovalo, dužni su
u roku od 30 dana, od dana donošenja ovog Zaključka,
obratiti se općinskom načelniku i dostaviti za svaku
dobivenu koncesiju (zonu) točnu lokaciju mjernog stupa,
njegovu visinu i interval mjerenja te studij izvodljivosti i
s njim pripremiti Ugovor koji će biti valjan po dobivanju
suglasnosti OV Tomislavgrad.
Ugovorom će se definirati:
a. interes općine Tomislavgrad uz iznos koji je već
definiran koncesijskim ugovorima;
b. rokove i prihvatljivu dinamiku početka i završetka
radova na vjetroelektranama;
c. definiranje maksimalne površine svakog vjetropolja
do 20 km 2;
d. zbrinjavanje i uklanjanje opreme nakon isteka roka
trajanja vjetrostupova.

II
Visina cijene korištenog zemljišta bit će 40% postignute
cijene na natječaju.
III
Ukoliko neke parcele stvarno ne odgovaraju
katastarskom izvodu (Srđani, Eminovo Selo) cijena će se
dogovoriti između načelnika i zainteresirane strane .
IV
Rok za sklapanje ugovora je 15 dana od dana pismenog
primitka zaključka od odgovarajuće općinske službe.

II
V
Tražimo od Vlade Hercegbosanske županije izmjene
sklopljenih Ugovora s koncesionarima sukladno Odluci o
uvjetima i lokacijama farmi vjetroelektrana na području
općine Tomislavgrad.

Ovaj zaključak stupa na snagom danom donošenja,
a objavit će se u Službenom glasniku općine
Tomislavgrad.
Predloženi zaključak je usvojen jednoglasno.

III
Općina Tomislavgrad ostaje otvorena za sve projekte
za proizvodnju električne energije, iz snage vjetra,
u koordinatama koje je utvrdilo Općinsko vijeće ili
koordinatama koje će utvrditi Općinsko vijeće sukladno
iskazanim potrebama, za novim vjetropoljima, i
zahtjevima zainteresiranih investitora.

Broj: 01-02-610/09
Tomislavgrad, 15. travnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
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Na temelju članka 13. stavka 2. alineje 6. Zakona
o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, broj:
49/06), članka 46. Zakona o Proračunima u Federaciji
B i H, (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 19/06),
članka 37. alineja 7. i članka 61. stavka 3. alineja 2.
Statuta općine Tomislavgrad, (”Službeni glasnik općine
Tomislavgrad”, broj: 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće
Tomislavgrad na sjednici održanoj 23. travnja 2009.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o nabavi osnovnog sredstva
Članak 1.
Općinsko vijeće Tomislavgrad donosi Odluku o
nabavi osnovnog sredstva, putničkog automobila i daje
ovlast Općinskom načelniku za provođenje procedure i
potpisivanja ugovora o nabavi i financiranju leasingom.

Ovom Odlukom uvodi se pristojba za financiranje
športa i tjelesne kulture na području općine Tomislavgrad,
a posebno za razvoj školskog športa i razvoj športske
infrastrukture (u daljnjem tekstu : pristojba).
Članak 2.
Pristojbu iz članka 1.ove Odluke plaćaju vlasnici
motornih vozila i porezni obveznici sa područja općine
Tomislavgrad.
Vlasnici osobnih motornih vozila plaćaju pristojbu u
iznosu od 10,00 KM, a obrtnici i pravne osobe u visini
od 30,00 KM.
Pristojba iz prethodnog stavka plaća se prigodom
registracije motornog vozila.
Članak 3.
Pravne osobe koje ostvaruju dohodak po bilo kojem
osnovu, obvezuju se uplaćivati pristojbu prema visini
ostvarenog dohodka, i to:

Članak 2.
Vozilo iz prethodnog članka nabavlja se za potrebe
Općinskih tijela uprave općine Tomislavgrad.

Kategorija
I

Članak 3.
Sredstva za servisiranje obveza nabave osigurana su
Proračunom općine Tomislavgrad iz proračunske stavke,
nabava automobila, ekonomski kod 821601.

Ostvareni dohodak (KM)
od

do

10 000,00

50 000,00

Iznos pristojbe (KM)
600,00

II

50 001,00

100 000,00

1 000,00

III

100 001,00

500 000,00

3 000,00

IV

500 001,00

1 000 000,00

6 000,00

V

1 000 001,00

5 000 000,00

9 000,00

VI

5 000 001,00

12 000,00

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u ”Službenom glasniku općine Tomislavgrad”.

Uplata će se vršiti po godišnjem obračunu, a akontacija
do 15-tog u mjesecu za protekli mjesec.
Članak 4.

Broj: 01–02–676/09
Tomislavgrad, 23. travnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o pripadnosti javnih
prihoda u F B i H (“Službene novine F BiH”, broj 22/06),
članka 36. i 37. Zakona o načelima lokalne samouprave
u F B i H,(“Službene novine F BiH”, broj 49/06),članka
2.i 3. Odluke o načinu financiranja športa i tjelesne
kulture na prostorima HBŽ (“Narodne novine HBŽ”,
broj 07/02), te članka 61.Statuta općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, broj 2/99, 2/00
i 6/05), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad ,na sjednici
održanoj dana 23. travnja.2009.godine, donosi:

Pravne i fizičke osobe plaćaju pristojbu iznosu od
30,00 KM prilikom prijave djelatnosti.
Članak 5.
Mjesečne akontacijske obveze pravnih osoba utvrđuju
se na temelju završnog računa iz prethodne godine, a kod
fizičkih osoba na temelju obračuna iz prethodne godine.
Članak 6.
Sve pravne osobe, koje imaju svoje poslovne jedinice
na području općine Tomislavgrad, a nemaju sjedište
u Tomislavgradu, obvezni su obračunavati i uplatiti
posebnu pristojbu na ostvareni dohodak preko poslovne
jedinice u Tomislavgradu.
Članak 7.

ODLUKU
o pristojbi za financiranje športa i tjelesne kulture
Članak 1.

Sredstva posebne pristojbe iz ove Odluke plaćaju se na
slijedeće račune kod poslovnih banaka:
• San Paolo Intesa Bank, Poslovnica Tomislavgrad:
154999-5-0000-68559
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•
•

Uni Credit Zagrebačka banka, Poslovnica
Tomislavgrad: 338230-2200068597
Hypo Alpe Adria Bank, Poslovnica Tomislavgrad:
306025-0000004662

Sredstva iz stavka 1.ovog članka sastavni su prihod
Proračuna općine Tomislavgrad.
Članak 8.
Vlasnici ugostiteljskih radnji na području općine
Tomislavgrad plaćaju pristojbu mjesečno u iznosu od
20,00 KM
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Odluka o posebnoj pristojbi za financiranje športa i
tjelesne kulture , broj: 01-02-36/03 od 23.12.2003.godine
objavljena u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad»
, broj: 5/ 03.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2009.godine.
Odluka će se objaviti u «Službenom glasniku» općine
Tomislavgrad.
Broj: 01-02-675 09
Tomislavgrad, 23. travnja 2009. god.

Članak 9.
Vlasnici trgovačkih radnji na području općine
Tomislavgrad plaćaju pristojbu mjesečno u iznosu od
15,00 KM.
Članak 10.
Vlasnici zanatskih radnji i samostalni obrtnici na
području općine Tomislavgrad plaćaju pristojbu mjesečno
u iznosu od 10,00 KM.
Članak 11.
Obveznici pristojbe dužni su obračunati pristojbu na
posebnim obrascima koji su sastavni dio ove Odluke.
Prijave sa dokazima o uplati obveznici su dužni
podnijeti do 28. veljače tekuće godine za proteklu godinu
nadležnoj Poreznoj Ispostavi.

Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim vladinim
i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(”Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj
34/03), članka 84. stavak 6. Zakona o osnovnom školstvu
(“Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 12/04 i
12/08), članka 61. Statuta općine Tomislavgrad (“Službeni
glasnik općine Tomislavgrad”, broj 2/98), Općinsko
vijeće općine Tomislavgrad, na sjednici održanoj 23.
travnja 2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG
ODBORA OSNOVNE ŠKOLE
IVANA MAŽURANIĆA U TOMISLAVGRADU

Članak 12.
I
Prema razrezu, naplati, tužbi, zastari i drugim
odredbama o plaćanju općinskih pristojbi, primjenjuje se
Zakon o poreznoj upravi F B i H.
Članak 13.

Za članove Školskog odbora Osnovne škole Ivana
Mažuranića u Tomislavgradu, imenuju se:
1. Ružica Bagarić - iz reda utemeljitelja,
2. Nediljka Krištić - iz reda utemeljitelja,
3. Ivan Sušilović – iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
4. Drago Matić – iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
5. Marija Lučić – iz reda roditelja učenika.

Za provođenje i kontrolu izvršenja ove Odluke
nadležan je Županijski Porezni ured Livno- Porezna
Ispostava Tomislavgrad.
Kod pristojbe za vlasnike motornih vozila prigodom
njihove registracije za provođenje i kontrolu izvršenja
ove Odluke nadležna je Policijska uprava Tomislavgrad.
Kod pristojbe za pravne i fizičke osobe prigodom
prijave djelatnosti za provođenje i kontrolu izvršenja ove
Odluke nadležna je Služba za gospodarstvo, inspekciju i
zajedničke poslove općine Tomislavgrad.

Mandat članova Školskog odbora iz točke I ovog
Rješenja traje 4 (četiri) godine od dana imenovanja.

Članak 14.

III

Raspored sredstava vršiti će se na temelju Odluke
Općinskog vijeća Tomislavgrad.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se u “Službenom glasniku općine Tomislavgrad” i
“Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

II

Članak 15.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti

Broj: 01-02-674/09
Tomislavgrad, 23. travnja 2009. god.
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Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 23.travnja 2009. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg
vrtića Tomislavgrad za 2008.godinu

Sastavni dio ovog rješenja je ANEX UGOVORA broj:01II-71/97 od 25.07.1997.godine o reguliranju međusobnih
odnosa, prava i obveza na zajedničkom ulaganju i
realizaciji projekta izgradnje Autobusnog kolodvora i
poslovno-stambenog centra u Tomislavgradu.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-683/09
Tomislavgrad, 23. travnja 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića Tomislavgrad
za 2008.godinu.
Članak 2.
Izvješće o radu Dječjeg vrtića Tomislavgrad za 2008.
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- 673/09
Tomislavgrad, 23. travnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 37. i 61.Statuta Općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,broj: 2/99,2/00 i
6/05) i na temelju članka 103. i 107. Poslovnika Općinskog
vijeća («Službeni glasnik općine Tomislavgrad broj 5/04),
Općinsko vijeće na sjednici održanoj 23. travnja.2009.
godine donosi,
RJEŠENJE
o davanju suglasnosti na ANEX UGOVORA
br.01-II-71/97 od 25.07.1997. godine.
Članak 1.
Daje se suglasnost na ANEX UGOVORA broj 01-II71/97 od 25.07.1997.godine o reguliranju međusobnih
odnosa, prava i obveza na zajedničkom ulaganju i
realizaciji projekta izgradnje Autobusnog kolodvora i
poslovno-stambenog centra u Tomislavgradu.

Na temelju članka 37. stavak 1.alineja 10. i članka
61. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05), a u svezi
s člankom 32. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu («Narodne novine HBŽ», broj 11/05), Općinsko
vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj 23. travnja.
2009.godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu
poljoprivrednog zemljišta u zakup
I
U Povjerenstvo za dodjelu poljoprivrednog
zemljišta u zakup, imenuju se:
1. Željko Jurić, dipl.ing.agron.
2. Mijo Zrinušić, dipl.ing.agron.
3. Ljuba Pokrajčić, dipl.iur.
4. Ivan Milić, vijećnik OV, upravni pravnik,
5. Nasko Zahirović, vijećnik OV, dipl.agron.
II
Povjerenstvo iz točke I ovoga Rješenja provodi
natječajni postupak za dodjelu poljoprivrednog zemljišta
u zakup.
III
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi
Općinsko vijeće, na prijedlog Povjerenstva iz točke I ovog
Rješenja, uz suglasnost Ministarstva za poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo HBŽ.
IV
Mandat članova Povjerenstva je 4 (četiri) godine.
V

Članak 2.
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Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 01-02-67809
Tomislavgrad, 23. travnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

ODLUKU
o dodjeli stipendija studentima
studija matematike.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način dodjele stipendija
redovitim studentima studija matematike (nastavnički
smjer).

***
Članak 2.
Na temelju članka 37. stavak 1-alineja 10. i članka 61.
Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05), članka 103.stavak
1. i 107. Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad,
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 5/04),
Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj 23.
travnja. 2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o razrješenju članova Povjerenstva za dodjelu
poljoprivrednog zemljišta u zakup
Članak 1.
Razrješavaju se članovi Povjerenstva za dodjelu
poljoprivrednog zemljišta u zakup i to:
1. Željko Jurić, dipl.ing. agron,
2. Grgo Radoš, geodetski tehničar,
3. Ante Ćurčić, dipl.ing.agron,
4. Ibrahim Kapetanović, elektromehaničar,
5. Ivica Matić, stroj. tehn.

Stipendije se dodjeljuju za 3 (tri) redovita studenta koji
imaju prebivalište na području općine Tomislavgrad.
Članak 3.
Stipendija će se isplaćivati u devet jednakih mjesečnih
rata, počevši od 01.listopada.
Članak 4.
Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se putem Službe
za društvene djelatnosti i opću upravu.
Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:
• potvrdu o prebivalištu na području općine
Tomislavgrad,
• potvrdu o statusu redovitog studenta studija
matematike.
Članak 5.

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

O dodjeli stipendije Načelnik donosi rješenje za sve
kandidate kojima je dodijeljena stipendija.
Sa svakim redovitim studentom kojem je, temeljem
rješenja iz stavka 1. ovog članka, dodijeljena stipendija,
Općinski Načelnik zaključuje ugovor o dodjeli stipendije
za cijeli tijek studija.

Članak 3.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga rješenja prestaju važiti
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu
poljoprivrednog zemljišta u zakup, broj: 01-02-13/06
od 27. veljače 2006. godine i Rješenje o izmjeni i
dopuni rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu
poljoprivrednog zemljišta u zakup, broj: 01-02-1124/08
od 20. lipnja 2008.godine.

Student koji je, sukladno članku 5. ove Odluke,
ostvario pravo na stipendiju, zadržava to pravo tijekom
trajanja studija.

Članak 2.

Broj: 01-02-677/09
Tomislavgrad, 23. travnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se u “Službenom glasniku općine Tomislavgrad”.
Broj: 01-02-989/09
Tomislavgrad, 10. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

***
***
Na temelju članka 17. i 61. Statuta općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, broj 2/99),
Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 10.
lipnja 2009. godine, d o n o s i

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
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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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad» broj 5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 10. lipnja 2009.godine,
donosi
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE ANTI (Mate) CRNKOVIĆ
iz Grabovice ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1002/770 površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.237
u K.O.Grabovica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1002/770 površine 700 m2 upisana u
PL 253 u K.O.Grabovica, 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 4.200,00 KM
(Slovima:četiritisućedvijestotine KM), na žiro račun
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: 05/2-31-5-984/08
Tomislavgrad, 10. lipnja 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

iz Vinice ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.180/1540 površine 454 m2 upisana u zk.ul.br.178 u
K.O.Vinica, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.br.3149/10 površine 454 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 dužna na ime naknade za dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 1.634,00 KM
(Slovima:tisućušeststotinatridesetčetiri KM), na žiro
račun 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: 05/2-31-5-789/08
Tomislavgrad, 10. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad» broj 5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 10. lipnja 2009.godine,
donosi

***
RJEŠENJE
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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 10.lipnja 2009.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE ANTUNKI (Ilije) IVANDA

1. DODJELJUJE SE DARKU (Stipana) DODIG iz
Mesihovine ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.15/531 površine 900 m2 upisana u zk.ul.br.1 u
K.O.Mesihovina, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.758/13 površine 900 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 imenovanog.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za dodjeljeno
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ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 5.400,00
KM (Slovima:pettisućačetiristotine KM), na žiro račun
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: 05/2-31-5-1065/08
Tomislavgrad, 10. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Broj: 05/2-31-5-1195/07
Tomislavgrad, 10. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad» broj 5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 10. lipnja 2009.
godine, d o n o s i

***
RJEŠENJE
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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad» broj 5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 10. lipnja 2009.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE FRANI (Ante) BARIŠIĆ
iz Galečića ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1107/118 površine 500 m 2 upisana u zk.ul.br.205 u
K.O.Šuica, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.br.1273/7 površine 500 m2 upisana u PL 67
u
K.O.Galečić, 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
3.000,00 KM (Slovima:tritisuće KM), na žiro račun
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.

1. DODJELJUJE SE HRVOJI (Vinka) KNEZ iz
Grabovice ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1002/769 površine 476 m 2 upisana u zk.ul.br.237
u K.O.Grabovica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1002/769 površine 476 m 2 upisana u
PL 253 u K.O.Grabovica, 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 2.856,00
KM (Slovima:dvijetisućeosamstotinapedesetšest KM),
na žiro račun 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: 05/2-31-5-927/08
Tomislavgrad, 10. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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»,
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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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 10. lipnja 2009.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE IVANU (Jandre) DRMIĆ
iz Dobrića ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1002/772 površine 500 m 2 upisana u zk.ul.br.237
u K.O.Grabovica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1002/772 površine 500 m 2 upisana u
PL 291 u K.O.Grabovica, 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.600,00
KM (Slovima:tritisućešeststotina KM), na žiro račun
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: 05/2-31-5-1370/08
Tomislavgrad, 10. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

k.č.br.180/1539 površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.178
u K.O.Vinica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.3149/9 površine 700 m2 upisana u PL 151
u K.O.Vinica, u svrhu izgradnje garaže.
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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 2.520,00 KM
(Slovima:dvijetisućepetstotinadvadeset KM), na žiro
račun 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: 05/2-31-5-735/08
Tomislavgrad, 10. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad» broj 5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 10. lipnja 2009.
godine, d o n o s i

***
RJEŠENJE
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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 10. lipnja 2009.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE IVANU (Nikole) KOVAČ
iz Vinice ostalo građevno zemljište označeno kao

1. DODJELJUJE SE JOSIPU (Joze) KRIŠTO iz Vrila
ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.1330/269
površine 537 m2 upisana u zk.ul.br.173 u K.O.Prisoje, što
po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br.1330/269
površine 537 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 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 3.222,00 KM
(Slovima:tritisućedvijestotinedvadesetdvije KM), na
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žiro račun 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: 05/2-31-5-120/08
Tomislavgrad, 10. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj:5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 10. lipnja 2009.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MARKU (Marijana) BILOBRK
iz Vinice ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.180/1537 površine 289 m 2 upisana u zk.ul.br.178
u K.O.Vinica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.4770/3 površine 289 m2 upisana u PL 151
u K.O.Vinica, u svrhu izgradnje garaže.
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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 1.040,00
KM (Slovima:tisućučetrdeset KM), na žiro račun
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: 05/2-31-5-976/08
Tomislavgrad, 10. lipnja 2009. god.

Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 10. lipnja 2009.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MATI (Tadije) JURČEVIĆ
iz Vinice ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.180/1538 površine 700 m2 upisana u zk.ul.br.178
u K.O.Vinica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.3149/8 površine 700 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 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 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: 05/2-31-5-643/08
Tomislavgrad, 10. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
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Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 10. lipnja
2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE NEDILJKU (Luke) KRIŽANAC
iz Vedašića ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1/95 površine 2000 m2 upisana u zk.ul.br.67
u K.O.Vedašić, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.72/2 površine 2000 m2 upisana u PL 45
u K.O.Vedašić, u svrhu izgradnje stambenog objekta i
športskog objekta - dvorane.
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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 9.600,00 KM
(Slovima:devettisućašeststotina KM), na žiro račun 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: 05/2-31-5-954/08
Tomislavgrad, 10. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 12.600,00
KM (Slovima:dvanaesttisućašeststotina KM), na žiro
račun 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: 05/2-31-5-469/09
Tomislavgrad, 10. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad» broj 5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 10.lipnja 2009. godine,
donosi

***
RJEŠENJE
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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 10. lipnja 2009.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE «OKIČ» d.o.o.Šuica iz Šuice
ostalo građevno zemljište označeno kao k.č.br.438/157
površine 2100 m2 upisana u zk.ul.br.205 u K.O.Šuica, što
po novom katastarskom operatu odgovara k.č.br.3364/2
površine 2100 m2 upisana u PL 129 u K.O.Šuica, u svrhu
izgradnje gospodarskog objekta - štale.

1. DODJELJUJE SE PAULI (Josipa) PALFI iz
Uskoplja ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1002/776 površine 476 m 2 upisana u zk.ul.br.237
u K.O.Grabovica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1002/776 površine 476 m 2 upisana u
PL 253 u K.O.Grabovica, 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 2.856,00 KM
(Slovima:dvijetisućeosamstotinapedesetšest KM), na
žiro račun 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 joj 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: 05/2-31-5-448/09
Tomislavgrad, 10. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 SR BiH», 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 10. lipnja
2009. godine, d o n o s i

***

RJEŠENJE

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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad» broj 5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 10. lipnja 2009.
godine, d o n o s i

1. DODJELJUJE SE PERI (Filipa) KRAJINA iz
Roškog Polja ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1/1617 površine 500 m2 upisana u zk.ul.br.139 u
K.O.Roško Polje, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.3803/4 površine 500 m2 upisana u PL 59 u
K.O.Roško Polje, 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 1.800,00
KM (Slovima:tisućuosamstotina KM), na žiro račun
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.

RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE PERI (Stojana) DŽANKIĆ
iz Lipe ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.205/247 površine 700 m 2 upisana u zk.ul.br.39 u
K.O.Lipa, što po novom katastarskom operatu odgovara
k.č.br.2/6 površine 700 m 2 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 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 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: 05/2-31-5-842 /08
Tomislavgrad, 10. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Broj: 05/2-31-5-878/08
Tomislavgrad, 10. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad» broj 5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 10. lipnja 2009.
godine, d o n o s i
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RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE STANI (Drage) POLONŠĆAK
iz Grabovice ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1002/768 površine 600 m 2 upisana u zk.ul.br.237
u K.O.Grabovica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1002/768 površine 600 m 2 upisana u
PL 253 u K.O.Grabovica, 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 3.600,00
KM (Slovima:tritisućešeststotina KM), na žiro račun
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 joj 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: 05/2-31-5-925/08
Tomislavgrad, 10. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad» broj 5/04), Općinsko vijeće općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj 10. lipnja 2009.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE STIPI (Joze) BARIŠIĆ iz
Galečića ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.1429/57 površine 840 m2 upisana u zk.ul.br.205
u K.O.Šuica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1144/7 površine 840 m2 upisana u PL 67
u K.O.Galečić, 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 6.048,00 KM
(Slovima:šesttisućačetrdesetosam KM), na žiro račun
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: 05/2-31-5-262/09
Tomislavgrad, 10. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 37. i 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/99,2/00
i 6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici
održanoj l0. lipnja 2009. godine d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o provedenim izborima za
članove vijeća mjesnih zajednica
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog izbornog povjerenstva o
provedenim izborima za članove vijeća mjesnih zajednica
na području općine Tomislavgrad.
Članak 2.
Izvješće Općinskog izbornog povjerenstva o
provedenim izborima za članove vijeća mjesnih zajednica
na području općine Tomislavgrad je sastavni dio ovoga
rješenja.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviti
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-450-1/09
Tomislavgrad, 10. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj
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2/99,2/00,6/05), a u svezi s člankom 11. i 22. Zakona
o prostornom uređenju («Narodne novine HBŽ», broj
14/98), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad, na sjednici
održanoj dana 25. lipnja 2009. god. d o n i j e l o j e

Skraćeni naziv javne ustanove je :
CENTAR « NOVA NADA» TOMISLAVGRAD.
Sjedište Centra je u Kovačima bb, Tomislavgrad.
Članak 3.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana
parcelacije za izgradnju stambenih i stambenoposlovnih objekata u naselju Suhopoljine

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s
poteškoćama u razvoju «NOVA NADA» Tomislavgrad (u
daljem tekstu: Centar) ne može mijenjati naziv i sjedište
bez suglasnosti utemeljitelja.

Članak 1.
Članak 4.
U članku 1 Odluke o
izgradnju stambenih i
u naselju Suhopoljine
Tomislavgrad»,broj 2/01,
glasi:

usvajanju Plana parcelacije za
stambeno-poslovnih objekata
(«Službeni glasnik općine
7/06) dodaje se stavak 3 koji

Usvaja se dopuna Plana parcelacije za izgradnju 6
stambenih i stambeno-poslovnih objekata u Kolu, općina
Tomislavgrad, na zemljištu označenom kao k.č. broj
296/6 upisanom u z. k. uložak broj 481 K.O. Kolo, što
po novom kat. operatu odgovara k.č. broj 707/1 u K.O.
Kolo.

•
•
•

•
•

•
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

•
•

Broj: 01-02-967/09
Tomislavgrad, 25. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine”, broj
49/06), članka 7. stavka 1.točke 2. i članka 12. stavka
3. Zakona o ustanovama (“Narodne novine HBŽ, broj
10/98), članka 37. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni
glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 02/00, 06/05),
Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj dana
10. lipnja 2009. godine, d o n o s i
ODLUKU
o utemeljenju Javne ustanove Centra za odgoj i
obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju
Članak 1.
Ovom Odlukom utemeljitelj vrši utemeljenje Javne
ustanove Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s
poteškoćama u razvoju, koji će poslovati pod nazivom :
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
MLADEŽI S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU «NOVA
NADA» TOMISLAVGRAD
Članak 2.

Djelatnost centra je:
80.101 predškolsko obrazovanje
80.102 osnovno obrazovanje
80.103 obrazovanje djece ometene u razvoju
85.310 socijalna zaštita u ustanovama sa
smještajem
85.321 djelatnost organizacija za zbrinjavanje
invalida
profesionalna rehabilitacija i osposobljavanje
hendikepiranih i neuposlenih osoba s tim da je
obrazovna komponenta ograničena,
cjelodnevna skrb o odraslim hendikepiranim
osobama i hendikepiranoj djeci
85.323 ustanove za dnevni boravak djece
osposobljavanje za život i rad djece sa
umanjenim psihičkim sposobnostima.
Članak 5.

Centar osigurava tjelesno ili mentalno oštećenoj
djeci i mladeži usluge boravka, odgoja, obrazovanja
i osposobljavanja u posebnim uvjetima, oporavak
(rehabilitaciju) osposobljavanje za samostalan život i rad,
rekreaciju, stručnu pomoć, radno proizvodne i druge
aktivnosti.
Članak 6.
Centar u pravnom prometu sa trećim osobama
zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje u
okviru registrirane djelatnosti i pravne sposobnosti.
Članak 7.
Sredstva za rad Centra osiguravaju se:
•
•
•
•
•

iz općinskog proračuna
iz županijskog proračuna
darovima od fizičkih i pravnih osoba
iz vlastitih izvora
iz drugih izvora
Članak 8.

Centar ima svoj pečat čiji je oblik i sadržaj sukladan
odredbama Statuta Ustanove i pozitivnim zakonskim
propisima.
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Članak 9.
Centar posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost
u skladu i na način određen Zakonom, ovom odlukom,
statutom i drugim propisima, te pravilima struke.

Tomislavgrad, 25. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***

Članak 10.
Centar predstavlja i zastupa ravnatelj Centra, bez
ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti.
Ravnatelj odgovara za zakonitost Centra u radu.
Ravnatelja imenuje Upravno vijeće na period od
4 godine uz suglasnost utemeljitelje sa mogućnošću
ponovnog izbora. Bliže odredbe o izboru i imenovanju
ravnatelja, kao i njegovim ovlastima bit će propisane
Statutom.
Centar u pojedinim poslovima može zastupati i
predstavljati i druga osoba, na temelju punomoći izdane
od ravnatelja Centra.
Članak 11.
Utemeljitelj će imenovati privremenog ravnatelja za
period do registracije centra i izbora ravnatelja po javnom
natječaju.
Članak 12.
Centrom upravlja Upravno vijeće, koje ima 3 člana
jedan iz reda uposlenika, jedan ispred utemeljitelja te
jedan član ispred roditelja ili staratelja korisnika usluge
Centra.

Na temelju članka 37. stavak 1, alineja 10. i članka
61.stavak 3.alineja 3. i članka 48. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj:2/99,2/00 i 6/05) i članka 35. stavak 3. Poslovnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad»,broj: 5/04), i članka 6. stavak
1. Odluke o javnim priznanjima općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 4/99),
Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 10.
lipnja 2009. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju
Povjerenstva za javna priznanja općine Tomislavgrad
Članak 1.
U Odluci o utemeljenju Povjerenstva za javna priznanja
općine Tomislavgrad broj: 01-02-900/08 od 15.svibnja
2008. godine u članku 5. u trećem retku, broj 20/08. i
riječ «godine» se brišu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

Članak 13.
Upravno vijeće je dužno uz suglasnost utemeljitelja,
u roku od 60 dana od dana upisa utemeljenja centra u
sudski registar, donijet Statut centra, na kojeg suglasnost
daje Općinsko vijeće, a u daljem roku od 30 dana i sva
druga opća akta propisana Statutom Centra.

Broj: 01-02-966/09
Tomislavgrad, 25. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***

Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u «Službenom glasniku Općine Tomislavgrad».
Članak 15.
Izmjene i dopune ove Odluke vrši utemeljitelj u
pismenom obliku sukladno Zakonu.
Članak 16.
Centar prestaje sa radom u slučajevima utvrđenim
zakonskim propisima i na temelju Odluke utemeljitelja.
Članak 17.
O realizaciji ove Odluke brine se utemeljitelj.
Broj: 01-02-987/09

Na temelju članka 43. stavak 1 Zakona o poljoprivrednom
zemljištu («Narodne novine Hercegbosanske županije»,
broj 11/05), te članka 37 i 61 Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad «br.2/99, 2/00
i 6/05), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 25.
lipnja 2009 godine d o n o s i
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa
korištenja poljoprivrednog zemljišta
na području općine Tomislavgrad
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Program
korištenja poljoprivrednoga zemljišta na području općine
Tomislavgrad br.: 01-02-2140/07 od 14. lipnja 2007.
godine.
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Članak 2.
U točki III Programa iz članka 1. ove Odluke ukupna
površina zemljišta određenog za koncesiju umanjuje se
za 82031 m2, u korist zakupa, te sada iznosi 370079 m 2.
Članak 3.
U točki IV Programa površina zemljišta za zakup
u KO Cebara se povećava za 1123254 m2, katastarske
kulture oranica, te iznosi 1603306 m2.
U istoj točki površina zemljišta za zakup u KO
Eminovo Selo se povećava za 82031 m2, katastarske
kultura oranica i pašnjak, te iznosi 189951 m2.
Ukupna površina zemljišta za zakup, na području
općine Tomislavgrad, se povećava za površine iz stavka
1. i 2. ovoga članka, te sada iznosi 11301677 m 2.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom davanja suglasnosti
Vlade Hercegbosanske županije na istu.
Broj: 01-02-967/09
Tomislavgrad, 25. lipnja 2009. god.

•

između objekata, građevne i regulacione linije na
pojedinim parcelama na kojima se planira izgradnja
više objekata, katnost, pokrivenost parcela i
izgrađenost parcela.
studija utjecaja na okoliš u kojoj se definiraju mogući
izvori zagađenja i prijedlog mjera da se eventualno
zagađenje dovede do zakonima dopuštenih
parametara

Svi ovi parametri moraju biti usklađeni sa Odlukom o
izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programske
osnove za uređenje prostora oko Buškog jezera kao i sa
ostalim odlukama i zakonima iz ove oblasti.
Članak 2.
Obvezuje se Služba za graditeljstvo, prostorno
uređenje i stambeno komunalne poslove da će nakon
pozitivnog stručnog mišljenja o usklađenosti idejnog
projekta sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke
o usvajanju programske osnove za uređenje prostora oko
Buškog jezera pokrenuti proceduru javne rasprave, i dalji
postupak pred OV koje donosi konačnu odluku nakon
koje se može pristupiti postupku za dodjelu zemljišta.
Članak 3.

Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(« Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99,
2/00,6/05), a u svezi člankom 22. Zakona o prostornom
uređenju (« Narodne novine HBŽ», broj 14/98), i člankom
8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju
programske osnove za uređenje prostora oko Buškog
jezera br:01-02-310/08 od 07.02.2008. god. Općinsko
vijeće općine Tomislavgrad, na sjednici održanoj dana
25. lipnja 2009., d o n i j e l o j e
ODLUKU
o utvrđivanju potrebne prostorno planske
dokumentacije u postupku dodjele zemljišta
na prostoru obuhvaćenom Programskom
osnovom uređenja prostora oko Buškog jezera
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se da je potrebna prostorno
planska dokumentacija neophodna za provođenje
postupka dodjele zemljišta na prostoru oko Buškog jezera
slijedeća:
•
•

•

situacijski prikaz namjene pojedinih površina sa
potrebnom infrastrukturom u mjerilu 1:1000.
komunikacije unutar kompleksa između pojedinih
grupa objekata, sa namjenom određenih površina
(zelene površine, igrališta, parkinzi, šetnice i sl),
vrste pojedinih objekata sa sljedećim elementima:
orijentacijske gabarite objekata, međusobni odnosi

Zemljište koje je u privatnom vlasništvu, a koje je u
kompleksu zemljišta koji je obuhvaćen idejnim projektom
može se izgrađivati sukladno uvjetima iz ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1031/09
Tomislavgrad, 25. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 37. stavak 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 broj: 01-02900/08.godine od 15.svibnja 2008.godine Općinsko
vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 25. lipnja 2009.
godine d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javna priznanja
općine Tomislavgrad
Članak 1.
U Povjerenstvo za javna priznanja općine Tomislavgrad
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:
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1. Ivan Vukadin,
2. Ibrahim Kapetanović,
3. fra Mladen Rozić,
4. Mate Kelava,
5. Josip Perić
Članak 2.
Ovlaštenja Povjerenstva regulirana su člankom
3.Odluke o utemeljenju Povjerenstva za javna priznanja
općine Tomislavgrad, broj: 01-02-900/08 od 15. svibnja
2008. godine

Na temelju članka 61., a u svezi s člankom 10.Statuta
općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) i članka 6. Odluke
o javnim priznanjima općine Tomislavgrad («Službeni
glasnik općine Tomislavgrad», broj: 4/99), na prijedlog
Povjerenstva za javna priznanja, Općinsko vijeće
Tomislavgrad na Svečanoj sjednici održanoj 8. srpnja
2009. godine d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja
Članak 1.

Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-965/09
Tomislavgrad, 25. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 61., a u svezi s člankom 10.Statuta
općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05) i članka 6. Odluke
o javnim priznanjima općine Tomislavgrad («Službeni
glasnik općine Tomislavgrad», broj: 4/99), na prijedlog
Povjerenstva za javna priznanja, Općinsko vijeće
Tomislavgrad na Svečanoj sjednici održanoj 8. srpnja
2009. godine d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja
Članak 1.
Miji Matiću pok.Ivana, zv.«Mijušić» iz Borčana
rođenom 7. lipnja 1951.godine, altruistu i humanistu,
zbog, nesebičnog i višegodišnjeg pomaganja različitim
institucijama i udrugama na području općine
Tomislavgrad, čovjeku koji je davno otišao iz svog rodnog
kraja, ali ga nikada nije zaboravio, dodjeljuje se Medaljon
općine Tomislavgrad.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1144/09
Tomislavgrad, 8. srpnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***

Anici Kovač rođenoj Martinović, koja je svojom
humanošću i socijalnom osjetljivošću pokazala da se
veličina ne stječe slavom niti bogatstvom, nego dobrim
djelima, kojima je osmislila svoj život, obrisala mnoge
suze, pomogla i pomaže Udruzi roditelja djece s
posebnim potrebama «NADA» Tomislavgrad, dodjeljuje
se Medaljon općine Tomislavgrad.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1145/09
Tomislavgrad, 8. srpnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 26.
lipnja 2009. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine
Članak 1.
UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine u
općoj uporabi zemljište označeno po zemljišno-knjižnom
i katastarskom operatu kao:
• k.č.br.2493/2
zv.»Jaruga» upisana u Iskaz I
površine 310 m2 u K.O.Roško Polje kao Javno dobro
Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj po novom
katastarskom operatu odgovara k.č.1265/2 upisana u
PL 45 površine 310 m2 u K.O.Vojkovići kao državno
D.S. - vode Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1.
Članak 2.
U zemljišnim knjigama općine Tomislavgrad brisat će
se upis zemljišta iz točke 1.ove Odluke kao nekretnine od
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općeg interesa u Iskazu I u K.O.Roško Polje, a navedeno
zemljište će se upisati na ime državnog vlasništva
u odgovarajući zemljišno-knjižni uložak, odnosno
posjedovni list, čiji će nositelj prava vlasništva i posjeda
biti općina Tomislavgrad.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-133/09
Tomislavgrad, 26. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00,
6/05), a u svezi s člankom 11. i 22. Zakona o prostornom
uređenju («Narodne novine HBŽ», broj 14/98), Općinsko
vijeće općine Tomislavgrad, na sjednici održanoj 26.lipnja
2009. godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju
Plana parcelacije za izgradnju obiteljskih
stambenih zgrada u naselju Suhopoljine
Članak 1.

***
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 26.
lipnja 2009. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine
Članak 1.
UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine u
općoj uporabi zemljište označeno po zemljišno-knjižnom
i katastarskom operatu kao:
• k.č.br.1796/32 zv.»Mjesni prostor» upisana u Iskaz I
površine 60 m 2 u K.O. Korita kao državno vlasništvo
s pravom korištenja Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1,
kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.1796/32
upisana u PL 423 površine 60 m2 u K.O.Korita kao
državno vlasništvo s pravom korištenja Općine
Tomislavgrad u dijelu 1/1.

U članku 2. Odluke o usvajanju Plana parcelacije
za izgradnju obiteljskih stambenih zgrada u naselju
Suhopoljine («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 1/00) dodaje se stavak 2 koji glasi:
• Plan parcelacije sa Planom građevnih linija
mijenja se u tom smislu što ne postoji lokalni put na
dijelu k.č.br.714/3 u K.O.Kolo uz sjevernu granicu
k.č.br.714/2 u K.O.Kolo.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1089/09
Tomislavgrad, 26. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***

U zemljišnim knjigama općine Tomislavgrad brisat
će se upis zemljišta iz točke 1.ove Odluke kao nekretnine
od općeg interesa javnog dobra upisane u Iskazu I u
K.O. Korita, a navedeno zemljište će se upisati na ime
državnog vlasništva u odgovarajući zemljišno-knjižni
uložak, odnosno posjedovni list, čiji će nositelj prava
vlasništva i posjeda biti općina 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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 26.lipnja
2009. godine, d o n o s i

Članak 3.

RJEŠENJE

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

1. DODJELJUJE SE BRUNI (Ante) MARIJANOVIĆ
iz Tomislavgrada ostalo građevno zemljište označeno
kao k.č.br.1293/268 površine 400 m 2 upisana u zk.ul.
br.173 u K.O.Prisoje, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.1293/268 površine 400 m2 upisana u PL
271 u K.O.Prisoje, u svrhu izgradnje stambenog objekta.
2. Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Livnu

Članak 2.

Broj: 01-02-1007/09
Tomislavgrad, 26. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
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– 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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 2.400,00
KM (Slovima:dvijetisućečetiristotine KM), na žiro
račun 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: 05/2-31-5-1110/08
Tomislavgrad, 26. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

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: 05/2-31-5-62/03
Tomislavgrad, 26. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 15. Zakona o prometu nekretnina («Službeni
list SRBiH», broj 38/78 i 22/91), članka 55. Odluke o
građevnom zemljištu broj:01-02-19/04 od 26. srpnja 2004.
godine («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj:
5/04), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici
održanoj 26. lipnja 2009. godine, d o n o s i

***
RJEŠENJE
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 dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 26. lipnja 2009.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. DODJELJUJE SE MARIU (Ivana) KRSTANOVIĆ
iz Šuice ostalo građevno zemljište označeno kao
k.č.br.613/9 površine 3600 m2 upisana u zk.ul.br.205
u K.O.Šuica, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.3599/6 površine 3600 m2 upisana u PL
129 u K.O.Šuica, u svrhu izgradnje proizvodne hale za
asortimente od drveta.
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 dodjeljeno
ostalo građevno zemljište uplatiti iznos od 16.920,00 KM
(Slovima:šesnaesttisućadevetstotinadvadeset KM), na
žiro račun 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

1. DODJELJUJE SE Poljoprivrednoj zadrugi
«Čvrsnica» iz Širokog Brijega u zakup ostalo građevno
zemljište označeno kao:
• dio k.č.br.2599/1 upisana u PL 21 površine 1000
m2 u K.O.Selište, kao općenarodna imovina općine
Tomislavgrad, u svrhu obavljanja poljoprivredne
djelatnosti.
2. Zakup na zemljištu iz točke 1. traje do privođenja
zemljišta krajnjoj namjeni, a najduže pet godina.
Ako zemljište ne bude privedeno krajnjoj namjeni po
isteku roka od pet godina zakup će se produžiti novim
ugovorom, koji će u ime Općinskog vijeća Tomislavgrad
zaključiti općinski Načelnik Općine Tomislavgrad.
3. Imenovani je dužan na ime naknade za zakup platiti
iznos od 480,00 KM (Slovima:četiristotineosamdeset
KM) na ime naknade za zakup ostalog građevnog
zemljišta u trajanju od jedne godine na žiro račun
broj:1549995000070790 kod banke INTESA - SAN
PAOLO - Tomislavgrad, u roku od 15 dana od dana
primitka obavijesti o donošenju ovog rješenja.
4. Međusobna prava i obveze iz ovog rješenja regulirat
će se posebnim ugovorom o zakupu.
Broj: 05/2-31-7-260/08
Tomislavgrad, 26. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 37. Statuta Općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99,
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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), postupajući
po zahtjevu Mjesne zajednice Dobrići, Općinsko vijeće
Općine Tomislavgrad održanoj 26.06.2009.godine,
donosi
RJEŠENJE
1. PRENOSI SE PRAVO RASPOLAGANJA na
nekretnini sa sadašnjeg nositelja toga prava Općine
Tomislavgrad po zemljišnoknjižnom i katastarskom
operatu bez naknade na Mjesnu zajednicu Dobrići i to
kako slijedi:
• k.č.1002/775 površine 3186 m2 upisano u PL 253 u
K.O.Grabovica na ime Mjesne zajednice Grabovica –
naseljeno mjesto Dobrići u dijelu 1/1, kojoj po starom
katastarskom operatu odgovara k.č.1002/775 površine
3186 m2 upisana u zk.ul.237 u K.O.Grabovica na
ime Mjesne zajednice Grabovica – naseljeno mjesto
Dobrići kao mjesno groblje.
2. Na zemljištu iz točke 1. iz dispozitiva ovog rješenja
određuje se uknjižba prava raspolaganja po katastarskom
i zemljišnoknjižnom operatu u korist Mjesne zajednice
Grabovica – naseljeno mjesto Dobrići u dijelu 1/1.
Broj: 05/2-31-4-136/09
Tomislavgrad, 26. lipnja 2009. god.

prof. Mate Kelava, 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 26. lipnja 2009.godine d o n o s i ,
RJEŠENJE
o imenovanju članova školskog odbora Osnovne
škole Ivana Mažuranića u Tomislavgradu.
I
Za članove Školskog odbora Osnovne škole Ivana
Mažuranića u Tomislavgradu, imenuje se:
1.Silvana Franjić- iz reda učitelja i
stručnih suradnika.
II

Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Mandat člana Školskog odbora iz točke I ovog rješenja
traje 4 (četiri) godine od dana imenovanja.

***
III
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), po zahtjevu Šimuna
(Ante) Križanac, iz Tomislavgrada, Općinsko vijeće
Općine Tomislavgrad održanoj 26. lipnja 2009. godine,
donosi

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad» i
«Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine».
Broj: 01-02-096/09
Tomislavgrad, 26. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

RJEŠENJE
***
1. PRENOSI SE PRAVO RASPOLAGANJA na
nekretnini sa sadašnjeg nositelja toga prava Zdravstvene
stanice Tomislavgrad po katastarskom operatu bez
naknade na Općinu Tomislavgrad i to kako slijedi:
• k.č.1581/6 u naravi paš. 3 kl. upisana u PL 238 pov.536
m2 K.O.Tomislavgrad.
2. Na zemljištu iz točke 1. iz dispozitiva ovog rješenja
određuje se uknjižba prava raspolaganja po katastarskom
operatu u korist Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1.
Broj: 05/2-31-5-977/08
Tomislavgrad, 26. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća

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 26. lipnja 2009. godine d o n o s i ,
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RJEŠENJE
o imenovanju članova školskog odbora
Osnovne škole fra Mije Čuića Bukovica.
I
Za članove Školskog odbora Osnovne škole fra Mije
Čuića iz Bukovice, imenuju se:
1. Toma Ćurić- iz reda utemeljitelja,
2. Nedžad Nuhić- iz reda utemeljitelja,
3. Bože Kelava- iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
4. Iva Bagarić- iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
5. Stanko Ćurčić- iz reda roditelja učenika.

8.
9.

Ivan Ćerdić- iz reda roditelja učenika i
Mila Dodig- iz reda roditelja učenika, je usvojen
jednoglasno.
Razrješavaju se članovi u Školskom odboru Osnovne
škole fra Mije Čuića iz Bukovica.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad» i
«Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine».
Broj: 01-02-1092/09
Tomislavgrad, 26. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

II
***
Mandat članova Školskog odbora iz točke I ovog
rješenja traje 4 (četiri) godine od dana imenovanja.
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad» i
«Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine».
Broj: 01-02-096/09
Tomislavgrad, 26. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Na temelju članaka 13. Zakona o načelima lokalne
samoupravi 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 br. 5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 26. lipnja 2009. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu JU Staračkog
doma Tomislavgrad za 2008.godinu.
Članak 1.

***
Usvaja se Izvješće o radu Javne ustanove Staračkog
doma Tomislavgrad za 2008.godinu.
***
Članak 2.
Na temelju članka 84. stavak 6. Zakona o osnovnom
školstvu («Narodne novine Hercegbosanske županije, broj
12/04 i 12/08), članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad,» broj 2/98),
Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 26.
lipnja 2009. godine d o n o s i ,
RJEŠENJE
o razrješenju članova školskog odbora
Osnovne škole fra Mijo Čuić u Bukovici.

Izvješće o radu JU Starački dom Tomislavgrad za
2008.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: 01-02-1386/09
Tomislavgrad, 26. lipnja 2009.god.

I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kaja Perkovi - iz reda utemeljitelja,
Dijana Mamić- iz reda utemeljitelja,
Katija Skočibušić – iz reda utemeljitelja,
Iva Bagarić- iz reda učitelja i stručnih suradnika,
Darko Meštrović,- iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
Ambroz Kelava-iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
Ivan Radoš- iz reda roditelja učenika,

Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***

***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
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(«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 2. Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za
dodjeljeno gradsko i ostalo građevno zemljište («Službeni
glasnik Općine Tomislavgrad», broj: 5/04), rješavajući po
zahtjevu Pere (Filipa) Ćavar, iz Tomislavgrada, Općinsko
vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 26. lipnja
2009.godine, d o n o s i
RJEŠENJE
1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva u korist
Pere (Filipa) Ćavar, iz Tomislavgrada, na gradskom
građevnom zemljištu označenom kao k.č.br.585/27
upisano u zk.ul.____ u površini od 222 m2 u
K.O.Tomislavgrad, što po novom katastarskom operatu
odgovara k.č.br.2295/27 upisana u PL 1032 u površini od
222 m2 u K.O. Tomislavgrad, kao graditelju stambenoposlovnog objekta izgrađenog na gore navedenom
zemljištu.
2. Pere (Filipa) Ćavar, iz Tomislavgrada, dužan je
platiti naknadu za zemljište iz točke 1. ovog rješenja u
iznosu od 4.795,00 KM (Slovima:četiritisućesedamstotin
adevedesetpet KM) na žiro račun kod banke INTESA –
SAN PAOLO – Tomislavgradu broj: 1549995000070790
- kao naknadu za dodjeljeno gradsko građevno zemljište
u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja.
Visina rente za gradsko građevno zemljište u državnom
vlasništvu kod dogradnje nadziđivanja i izgradnje
objekata utvrđuje se rješenjem o građenju u skladu s
člankom 33. Odluke o građevnom zemljištu.
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 u korist Pere (Filipa) Ćavar, iz Tomislavgrada,
uz istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na gore
navedenom zemljištu.
Broj: 05/2-31-5-590/07
Tomislavgrad, 26. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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), članka 30. Odluke o građevnom zemljištu
broj:01-02-19/04 od 26.07.2004.godine i članka 3.
Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište broj:01-02-22/04 od
26.07.2004.godine, Općinsko vijeće Tomislavgrad na
sjednici održanoj 26. lipnja 2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE

1. UTVRĐUJE SE pravo vlasništva u korist PETRA
(Bože) DODIG iz Mesihovine, na izgrađenom građevnom
zemljištu označenom kao k.č.15/606 upisano u zk.ul.br.1
K.O.Mesihovine u površini od 140 m 2, što po novom
katastarskom operatu odgovara k.č.br.758/44 upisana
u PL 103 u površini od 140 m2 u K.O.Mesihovina, kao
graditelju stambenog objekta izgrađenog na predmetnom
zemljištu.
2. Petar (Bože) Dodig, iz Mesihovine dužan je platiti
naknadu za zemljište iz točke 1. ovog rješenja u iznosu
od 672,00 KM (Slovima:šeststotinasedamdesetdvije
KM) na žiro račun kod banke INTESA – SAN PAOLO
u Tomislavgradu broj: 1549995000070790 - kao naknadu
za dodjeljeno 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
u korist Petra (Bože) Dodig, iz Mesihovine u dijelu 1/1,
uz istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na gore
navedenom zemljištu.
Broj: 05/2-31-5-214/09
Tomislavgrad, 26. lipnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 5/03), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici
održanoj 26. lipnja 2009. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
I
Kako za područja uz magistralnu cestu, na
području općine Tomislavgrad, ne postoji urbanistički
plan, pa Federalna direkcija za ceste ne daje suglasnost na
priključak, zadužuje se služba za graditeljstvo, prostorno
uređenje i stambeno-komunalne poslove da odredi
minimalne tehničke uvjete za priključenje na magistralnu
cestu.
II
Temeljem uvjeta iz točke I zaključka izdavat
će se lokacijske dozvole u granicama naseljenih mjesta
sukladno Odluci o građevinskom zemljištu.
III
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u Službenom glasniku općine
Tomislavgrad.
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Broj:01-02________/09
Tomislavgrad, 26. lipnja 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

68/05, 91/07 i 84/08), članka 2. i 3. Zakona o javnim
poduzećima u Federaciji BiH («Službene novine F BiH»,
broj 8/05, 81/08 i 22/09) i članka 37. i 61. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na
sjednici održanoj 24. srpnja 2009. godine, d o n o s i

***
Na temelju članka 37.stavak 1. alineja 10. i članka 61.
stavak 3. alineja 2. Statuta općine Tomislavgrad, («Službeni
glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99,2/00 i 6/05), a u
svezi s člankom 6.Odluke o utemeljenju i organizaciji
mjesnih zajednica na području općine Tomislavgrad,
broj:01-02-354/08 od 7.veljače 2008. godine i članka 84.
Statuta općine Tomislavgrad, Općinsko vijeće na sjednici
održanoj 13. srpnja 2009. godine, d o n o s i
ODLUKU
o uspostavi Registra mjesnih zajednica
Članak 1.
Ovom Odlukom uspostavlja se Registar mjesnih
zajednica za općinu Tomislavgrad (u daljem tekstu
Registar).
Članak 2.
Registar vodi Služba za društvene djelatnosti i opću
upravu općine Tomislavgrad.
Članak 3.
Upisom u Registar mjesna zajednica stječe svojstvo
pravne osobe.
Služba iz članka 2.ove Odluke donosi posebno rješenje
o upisu mjesnih zajednica u Registar.
Članak 4.
Pravilnik o Registru mjesnih zajednica u općini
Tomislavgrad donosi općinski načelnik u roku od 60
(šezdeset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj
ploči općine Tomislavgrad, a objavit će se u Službenom
glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 01-02- 1410/09
Tomislavgrad, 13. srpnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća,
broj: 01-02-104/05 od 29.12.2005.godine, članak 8.
mijenja se i glasi:
«Članak 8.»
Skupštinu Javnog poduzeća
vijeće.

imenuje Općinsko

Članak 2.
U članku 11. stavak 4. briše se, a dosadašnji stavak 5.
postaje stavak 4.
U stavku 5. istog članka, t.j. sadašnjem stavku 4.,
alineja 1.,10. i 15. brišu se.
U alineji 7. riječ «profita» zamjenjuje se sa riječju
«dobiti».
U alineji 12. riječ «očevida» zamjenjuje se riječju
«preporuka».
Članak 3.
U članku 14. stavak 5. mijenja se i glasi:
«Direktor se bira, imenuje i razrješava sukladno
postupku utvrđenom u statutu Javnog poduzeća.»
U stavku 6. alineja 7. briše se, a u alineji 11. riječ
«profita» zamjenjuje se riječju «dobiti».
Članak 4.
U članku 17. riječ «profita» zamjenjuje se riječju
«dobit», u odgovarajućim padežima.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-/09
Tomislavgrad, 24. srpnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

***
***
Na temelju članka 311. stavak 2. a u skladu s člankom
313. Zakona o gospodarskim društvima («Službene
novine F BiH», broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03,

Na temelju članka 311. stavak 2., a u skladu s člankom
313. Zakona o gospodarskim društvima («Službene
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novine F BiH», broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i
68/05, 91/07 i 84/08), članka 2. i 3. Zakona o javnim
poduzećima u Federaciji BiH («Službene novine F BiH»,
broj 8/05, 81/08 i 22/09) i članka 37. i 61. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na
sjednici održanoj 24. srpnja 2009. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
o usuglašavanju pravnog statusa JP Veterinarska
stanica d.o.o. Tomislavgrad
Članak 1.
U Odluci o usuglašavanju pravnog statusa J.P. V, broj:
01-02-5/06 od 30.01.2006.godine, članak 11. mijenja se i
glasi:
Članak 11.
Skupštinu Javnog poduzeća imenuje Općinsko vijeće.

***
Na temelju članka 311. stavak 2, a u skladu s člankom
313. Zakona o gospodarskim društvima («Službene
novine F BiH», broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03,
68/05, 91/07 i 84/08), članka 2. i 3. Zakona o javnim
poduzećima u Federaciji BiH («Službene novine F BiH»,
broj 8/05, 81/08 i 22/09) i članka 37. i 61. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na
sjednici održanoj 24. srpnja 2009. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
usuglašavanju pravnog statusa Javnog
poduzeća Radio Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad
Članak 1.
U Odluci o usuglašavanju pravnog statusa Javnog
poduzeća Radio Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad, br.
01-14-3/06 od 30.01.2006. godine i br. 01-02-48/06 od
31.05.2006. godine, članak 11. mijenja se i glasi:

Članak 2.
U članku 14. stavak 4. Briše se.

“Skupštinu Javnog poduzeća imenuje Općinsko
vijeće.

Članak 3.
U članku 15. stavak 1., alineja 1.,10. i 15. brišu se.
U alineji 7. riječ «profita» zamjenjuje se sa riječju
«dobiti».
U alineji 12. riječ «očevida» zamjenjuje se riječju
«preporuka».
Članak 4.
U članku 19. stavak 4. mijenja se i glasi:
«Direktor se bira, imenuje i razrješava sukladno
postupku utvrđenom u statutu Javnog poduzeća.»
Članak 5.
U članku 21. stavak 1. alineja 7. briše se, a u alineji 11.
riječ «profita» zamjenjuje se riječju «dobiti».

Članak 2.
U članku 14. stavak 4. briše se.
Članak 3.
U članku 15. stavak 1. alineja 1.,10. i 15. brišu se.
U alineji 7. istog članka riječ «profita» zamjenjuje se
sa riječju «dobiti».
U alineji 12. riječ «očevida» zamjenjuje se riječju
«preporuka».
Članak 4.
U članku 19. stavak 4. mijenja se i glasi:
«Direktor se bira, imenuje i razrješava sukladno
postupku utvrđenom u statutu Javnog poduzeća.»
Članak 5

Članak 6.
U članku 24. riječ «profita» zamjenjuje se riječju
«dobit», u odgovarajućim padežima.

U članku 21. alineja 7. briše se, a u alineji 11. riječ
«profita» zamjenjuje se riječju «dobiti».
Članak 6.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

U članku 24. riječ «profita» zamjenjuje se riječju
«dobit», u odgovarajućim padežima.
Članak 7.

Broj: 01-02-/09
Tomislavgrad, 24. srpnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1242/09
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Tomislavgrad, 24. srpnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 119. Poslovnika Općinskog vijeća
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 5/03) Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici
održanoj dana 24. srpnja 2009. godine. d o n i j e l o j e
ODLUKU
O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE

javne rasprave, obvezna je podnijeti izvješće o istoj
Općinskom vijeću, na prvoj narednoj sjednici vijeća.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad»,
Broj: 01-02-1250/09
Tomislavgrad, 24. srpnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se provođenje javne rasprave
o prijedlogu Odluke o usvajanju plana parcelacije u zoni
urbanog širenja-stambeno komercijalna na području
zvanom «ROVINE» u K.O.Grabovica.
Javnu raspravu iz stavka 1 ovog članka, provest će
Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove općine Tomislavgrad.
Članak 2.

Na temelju Članka 40. Zakona o dugu, zaduživanju
i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“
Službene novine Federacije BiH“,br.86/07 i 24/09) i
Članka 37. stavak 1 alineja 7 i Članka 61. stavak 3 alineja
2, Statuta općine Tomislavgrad (Službeni glasnik općine
Tomislavgrad, broj, 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće na
sjednici održanoj 24. srpnja 2009. godine d o n o s i
ODLUKU
O PRIHVAĆANJU KREDITA EUROPSKE
INVESTICIJSKE BANKE (EIB)
ZA PROJEKT VODOVOD I
KANALIZACIJA U F BIH

Javna rasprava provest će se na način da svi zainteresirani
građani mogu izvršiti uvid u Plan parcelacije, kao i tekst
prijedloga Odluke o usvajanju plana parcelacije u zoni
urbanog širenja-stambeno komercijalna na području
zvanom «ROVINE» u K.O.Grabovica, kao i o Program
uređenja i opremanja SK Zone «ROVINE».
Akti iz stavka 1 ovog članka, bit će dostupni javnosti od
27.07.2009.godine do 04.09.2009.godine u zgradi općine
Tomislavgrad, u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Prihvaća se zaduženje Općine Tomislavgrad po kreditu
Europske investicijske banke (EIB) za Projekt vodovoda
i kanalizacije općine Tomislavgrad (u daljnjem tekstu.
Projekt) u iznosu od 4.000.000 EURA.

Članak 3.

Članak 2.

Primjedbe, mišljenja i prijedlozi mogu se dostaviti
pismeno, na adresu: Općina Tomislavgrad, Služba za
graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne
poslove, Ul.Mijata Tomića bb. najkasnije do 28.08.2009.
godine.

Za potpisivanje posebnog Ugovora o prenosu kreditnih
sredstava po Projektu između Federacije Bosne i
Hercegovine i općine Tomislavgrad ovlašćuje se načelnik
općine.

Članak 1.

Članak 3.
Članak 4.
Dana 12.08.2009.godine s početkom u 11 h obavit će se
prezentacija Odluka o usvajanju plana parcelacije u zoni
urbanog širenja–stambeno-komercijalna, na području
zvanom «Rovine» u K.O.Grabovica u Karmelu sv.Ilije.
Po proteku roka iz članka 2.3.i ove Odluke, kao i
prikupljenih primjedba, mišljenja i prijedloga, povest će
se rasprava po istim, dana 07.09.2009.godine u 11 sati,
u zgradi županije u Tomislavgradu, Ul.kralja Zvonimira
b.b.

Kreditna sredstva iz Članka 1. ove odluke namjenjena
su Projektu vodovoda i kanalizacije općine Tomislavgrad
i odobravaju se pod sljedećim uvjetima:
• rok otplate.............................. 25 godina (uključen
grace period)
• grace period .......................... 6 godina
• kamatna stopa........................ fiksna ili varijabilna
(dogovara se prije isplate tranše)
• broj tranši.............................. 20
• dospijeća .............................. polugodišnja ili godišnja
(dogovara se prije isplate tranše)

Članak 5.
Članak 4.
Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove općine Tomislavgrad, po okončanju

U svrhu redovite otplate kredita Općina Tomislavgrad
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je suglasna da se Federacija Bosne i Hercegovine, u
slučaju neispunjavanja preuzetih obveza, bez upozorenja,
izravno naplati sa računa javnih prihoda Federacije
Bosne i Hercegovine i to iz dijela prihoda koji pripadaju
općini Tomislavgrad.
Općina Tomislavgrad će izdati bjanko potpisane i
ovjerene mjenice sa ovlašćenjima za popunu, što će biti
utvrđeno Ugovorom iz Članka 2. ove Odluke, koji će
biti potpisan između Federacije Bosne i Hercegovine i
Općine Tomislavgrad.

Tomislavgrad broj: 05/2-31-7-1158/09 od 10.07.2009..
godine, koje je utvrđeno Programom korištenja
poljoprivrednog zemljišta općine Tomislavgrad,
br:01-02-2140/07 od 14. lipnja 2007. godine, kao
i Odlukom o izmjenama i dopunama Programa
korištenja poljoprivrednog zemljišta na području općine
Tomislavgrad, br: 01-02-969/09 od 10. lipnja 2009.
godine.

Članak 5.

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

U periodu implementacije Projekta predviđena je
kontribucija općine Tomislavgrad, koja će biti utvrđena
Ugovorom iz Članka 2. ove Odluke. Ova kontribucija će
se sastojati od svih domaćih proračunskih alokacija i sa
time vezanih izdataka na projektne aktivnosti i/ili drugih
kreditnih zaduženja.

II

Broj: 01-02-1224/09
Tomislavgrad, 24. srpnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Članak 6.

***

Zaduženje iz Članka 1. ove Odluke u okviru je
dozvoljenog ograničenja utvrđenog Člankom 7. Zakona
o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i
Hercegovine.

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 24. srpnja 2009. godine d o n o s i

Članak 7.
Za izvješćivanje i realiziranje ove Odluke zadužuje se
Općinski načelnik u okviru svojih nadležnosti.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 01-02-1215/0
Tomislavgrad, 24. srpnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99 i 2/00
i 6/05), članka 32. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu («Narodne novine Hercegbosanske županije»
broj 11/05), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na
sjednici održanoj 24. srpnja 2009. godine i 13. srpnja
2007. godine, d o n o s i
ODLUKU
o raspisivanju Natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta na području općine Tomislavgrad

RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu JU Gradske športske
dvorane Tomislavgrad za 2008.godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu za JU Gradske športske
dvorane Tomislavgrad za 2008.godinu.
Članak 2.
Izvješće o radu JU Gradske športske dvorane
Tomislavgrad za 2008.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: 01-02-1220/09
Tomislavgrad, 24. srpnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

I

***

Daje se suglasnost za raspisivanje javnog Natječaja za
zakup poljoprivrednog zemljišta na području Općine

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene
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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 24. srpnja 2009. godine d o n o s i

***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, broj: 2/09, 2/00
i 6/05) i Zaključka OV broj: 01-02-567/09 od 02.04.2009.
godine, Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici
održanoj dana 24. srpnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Centra za Socijalnu
skrb Tomislavgrad za 2008.godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Centra Socijalne skrbi
Tomislavgrad za 2008.godinu.

RJEŠENJE
Daje se suglasnost na odredbe Ugovora o međusobnoj
suradnji, broj: 02-17-1227/09 od 23.07.2009. godine,
između općine Tomislavgrad i gospodarskog društva
“VRAN DUKIĆ” d.o.o. Tomislagrad za korištenje
prostora za izgradnju i korištenje vjetroparkova, u cilju
proizvodnje električne energije.

Članak 2.
II
Izvješće o radu Centa za Socijalnu skrb Tomislavgrad
za 2008.godinu sastavni je dio ovoga rješenja.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku općine Tomislavgrad”

Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

Broj: 01-02-1225/09
Tomislavgrad, 24. srpnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Broj: 01-02-1221/09
Tomislavgrad, 24. srpnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, broj: 2/09, 2/00
i 6/05) i Zaključka OV broj: 01-02-567/09 od 02.04.2009.
godine , Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici
održanoj dana 24. srpnja 2009. godine, d o n i j e l o j e

***
Na osnovu članka 32. stavka 5 Zakona o poljoprivrednom
zemljištu («Narodne novine Hercegbosanske Županije»,
broj 11/05), te članka 37 i 61 Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad» br. 2/99 i 2/00),
Općinsko vijeće Tomislavgrada na sjednici održanoj 17.
rujna 2009. godine d o n i j e l o j e
ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Federacije
Bosne i Hercegovine na području
Općine Tomislavgrad.

RJEŠENJE
I
Daje se suglasnost na odredbe Ugovora o međusobnoj
suradnji, broj: 02-17-1226/09 od 23.07.2009. godine,
između općine Tomislavgrad i gospodarskog društva
“KAMEN – DENT” d.o.o. Mostar za korištenje prostora
za izgradnju i korištenje vjetroparkova, u cilju proizvodnje
električne energije.

I
Prihvaćaju se, kao najpovoljnije, ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Federacije Bosne
i Hercegovine na području Općine Tomislavgrad, na
Natječaj objavljen 10. srpnja 2009. godine na oglasnoj
ploči Općine Tomislavgrad i to:

II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom glasniku općine Tomislavgrad”
Broj: 01-02-1225/09
Tomislavgrad, 24. srpnja 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

K.O. EMINOVO SELO:
POVRŠINA

Tab.
broj

KAT.
ČESTICA

OBITELJSKO
GOSPODARSTVO

MJESTO

1

1097, 1099,
1098

Ivan Baković

2

1097, 1099,
1098

Josip Budimir

KM/
ha

ha

a

m2

Mokronoge

4
5

10
39

15
60

30
120

Mokronoge

4
5

10
39

15
60

30
120
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K.O. CEBARA:

Tab.
broj
POVRŠINA

OBITELJSKO
GOSPODARSTVO

MJESTO

Dio t.
br. 31

Stipe Mandunić

2

Dio t.
br. 31

3

Tab.
broj

KAT.
ČESTICA

1

4

5

KM/
ha

ha

a

m2

Cebara

5

00

00

80

Ivan Orlović

R. Polje

20

00

00

80

Dio t.
br. 30

Kristijan Dilber

Bukovica

10

00

00

80

Dio t.
br. 30

Vinka Bagarić

Dio t.
br.30 i
tabla br.29

M.Z.Omerovići
Remzija Bukvić

Mesihovina

Omerovići

10

52

00

00

00

00

1

KAT.
ČESTICA

POVRŠINA

OBITELJSKO
GOSPODARSTVO

MJESTO

667

Đemo Hađžić

667

Z.Z. “Europlod

KAT.
ČESTICA

1

2

KAT.
ČESTICA

1

317

2

317

3

317

4

OBITELJSKO
GOSPODARSTVO

Stipo Rimac

Ramo Dilaver

Berislav Šoljić

«Levan» d.o.o.

317

KAT.
ČESTICA

1

819, 83

2

3764

–

OBITELJSKO
GOSPODARSTVO

Zoran Klišanin

Branko Perković

Kovači
Stipanići
Bukova gora

10
15
5

00
00
00

00
00
00

100
100
100

00
00
00
00

100
100
100
100

5

Dio 296/6

Ivan Kovač
Z.Z “Europlod”
Andrija Bokanović

Vinica
Tomislavgrad
Vedašić

14
3
3

00
00
00

00
00
00

120
120
120

6

Dio 296/6

Zdravko Mamić
Salko Đugum
Miralem Đugum
Ivica Krišto

Blažuj
Oplećani
Oplećani
Prisoje

12
10
10
5

00
00
00
00

00
00
00
00

120
120
120
120

7

Dio 296/6

FarmaTomislavgrad

Tomislavgrad

26

00

00

120

KM/
ha

8

Dio 296/6

“Papić”
Company
“Bojkanović”D.O.O

Tomislavgrad
Crvenice

17
18

00
00

00
00

120
120

9

Dio 296/6

FarmaTomislavgrad

Tomislavgrad

32

00

00

100

10

Dio 1980/1
296/6

FarmaTomislavgrad

Tomislavgrad

18

00

00

100

11

Dio 1981/1
1981/2

FarmaTomislavgrad

Tomislavgrad

22

00

00

100

12

Dio 438/23,
1934/15,
1934/21,
1934/22

FarmaTomislavgrad

Tomislavgrad

23

00

00

120

13

Dio1981/1,
1980/1 296/6

FarmaTomislavgrad

Tomislavgrad

19

00

00

120

14

Dio 1981/1

FarmaTomislavgrad

Tomislavgrad

20

20

00

120

15

Dio
1934/16,
1934/17,
1934/18,
1934/19,
1934/20

FarmaTomislavgrad

Tomislavgrad

20

60

00

120

16

Dio 1981/1,
296/6

FarmaTomislavgrad

Tomislavgrad

37

00

00

120

17

Dio
1981/1,428

FarmaTomislavgrad

Tomislavgrad

23

00

00

120

18

Dio 1981/1

FarmaTomislavgrad

Tomislavgrad

23

00

00

120

19

Dio 1981/1,
1934/1

FarmaTomislavgrad

Tomislavgrad

23

00

00

120

22

Dio
1934/1
1934/16,
1934/17,
1934/18,
1934/1919
34/20

FarmaTomislavgrad

Tomislavgrad

44

00

00

120

23

Dio 1934/1

“Perčinović”D.O.O

Tomislavgrad

25

00

00

120

24

Dio 1934/1

FarmaTomislavgrad

Tomislavgrad

25

00

00

120

25

Dio
1934/1
1983/1,
1981/1
481, 433

FarmaTomislavgrad

Tomislavgrad

32

00

00

120

26

Dio
429,428,
1981/1

FarmaTomislavgrad

Tomislavgrad

30

00

00

120

80

80

00

120

KM/
ha

3

00

00

110

M. Selo

4

00

00

110

Lipa

15

00

00

110

110

POVRŠINA

120
120

00
00
00
00

00

MJESTO

00
00

5
5
5
5

K.O. ŠUICA:
Tab.
broj

00
00

Galečić
Grabovica
Lipa
Kovači

3

3

6
12

Milan Šimić
Blagica Kotarac
Berislav Šoljić
Ivanka Tomić

Tomislavgrad

22

Kovači
Sarajlije

Dio 296/6

120

25

40

4

91

Kongora

00

Ivan Perković
Đemo Hađžić
Mladen Šarić

47

Srđani

00

Dio 206/1

12

m2

12

3

Stipanići

a

Kovači

Ivanka Tomić
Stipan Budimir

m2

POVRŠINA

m2

Dio 206/1
Dio 206/1

a

ha

a

2

ha

MJESTO

KM/
ha

ha

IvankaTomić

K.0. RAŠĆANI:
Tab.
broj

POVRŠINA
MJESTO

Dio 206/1

K.O. PODGAJ
Tab.
broj

OBITELJSKO
GOSPODARSTVO

2

KM/
ha

ha

a

m

Šuica

3

12

97

90

Šuica

1

30

2

30

KOMPLEKS ZEMLJIŠTA «GLIBINE»
K.O. Kovači, K.O. Kolo, K.O. Tomislavgrad
K.O. Ćavarov Stan
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27

Dio 428,
296/6

FarmaTomislavgrad

Tomislavgrad

25

00

00

120

28

Dio 296/6

FarmaTomislavgrad

Tomislavgrad

28

00

00

120

II
Na temelju ove odluke i čl. 31 zakona o poljoprivrednom
zemljištu HBŽ, Načelnik općine Tomislavgrad i
podnositelji ponude sklopit će Ugovor o zakupu
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Federacije BiH,
na vrijeme od 10 godina.
III
Općinsko vijeće zadržava pravo raskida ugovora za
cijelu zakupljenu površinu ili na njezin dio i prije isteka
roka za zakup, sporazumno, ako zakupoprimac ne
bude poštovao sve stavke iz potpisanog ugovora ili kada
zemljište prestane biti poljoprivredno zbog promjene
namjene, čl.37. spomenutog zakona. Isto tako općinsko
Vijeće zadržava pravo raskida ugovora prije isteka
roka za zakup u slučaju ponude projekata i investicija
koje općinsko Vijeće okarakterizira da su od posebnog
interesa za Općinu Tomislavgrad. Raskid ugovora se
može napraviti sporazumno, a u slučaju da je zasijana
jednogodišnja određena ratarska kultura troškove nasada
snosi Općina Tomislavgrad
IV
Suglasnost po ovoj odluci tražit će se od županijskog
ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
Glamoč, čl.32. stavak 5 spomenutog zakona.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u službenom Glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 01-02-1488/09
Tomislavgrad, 17. rujna 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene
novine FBiH”, broj 49/06) i članka 61. Statuta općine
Tomislavgrad (”Službeni glasnik općine Tomislavgrad”,
broj 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad na
sjednici održanoj dana 17. rujna 2009. godine, d o n o s i
ODLUKU
o prodaji osnovnog sredstva
Članak 1.
Općinsko vijeće Tomislavgrad donosi odluku o

prodaji osnovnog sredstva, rabljenog automobila marke
MERCEDES BENZ, tip C 220 D, javnom licitacijom.
Članak 2.
Prodaju navedenoga osnovnog sredstva iz članka 1.
ove Odluke obavit će Povjerenstvo, koje će imenovati
Općinski načelnik.
Članak 3.
Ako se osnovno sredstvo ne proda prvom licitacijom,
raspisat će se druga ili treća licitacija s umanjenjem
početne vrijednosti vozila za 10 %.
Nakon obavljene eventualne treće neuspjele licitacije
osnovno sredstvo će se prodat neposrednom pogodbom.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 01 – 02 – 1505 /09
Tomislavgrad, 17. rujna 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 119.Poslovnika Općinskog vijeća
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 5/03), a u svezi s člankom 2. Odluke o utvrđivanju
potrebne prostorno planske dokumentacije u postupku
dodjele zemljišta na prostoru obuhvaćenom Programskom
osnovom uređenja prostora oko Buškog jezera, broj:
01-02-1031/09 od 10.06.2009.godine, Općinsko vijeće
Tomislavgrad, na sjednici održanoj dana 17. rujna 2009.
godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se provođenje javne rasprave
o prijedlogu Idejnih rješenja izgradnje turističkorekreacijskih sadržaja na lokacijama Galin lakat koji se
nalazi u «Sportsko-rekreativnoj zoni poslovni park» (PP
ZONA) i Naklo koji se nalazi u zoni urbanog širenjaStambeno komercijalna zona (SK ZONA) na području
Buškog jezera.
Javnu raspravu iz stavka 1 ovog članka, provest će
Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove općine Tomislavgrad.
Članak 2.
Javna rasprava provest će se na način da svi
zainteresirani građani mogu izvršiti uvid u grafički dio
idejnog rješenja iz članka 1. ove Odluke, a isti će biti
dostupan javnosti od 21.09.2009. godine do 21.10.2009.
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godine u zgradi općine Tomislavgrad, u vremenu od 7,00
do 15,00 sati.

•

Članak 3.
•
Primjedbe, mišljenja i prijedlozi mogu se dostaviti
pismeno, na adresu: Općina Tomislavgrad, Služba za
graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne
poslove, Ul. Mijata Tomića b.b, najkasnije do 23.10.2009.
godine.

•

•
Članak 4.
Po proteku roka iz članka 2. 3. i ove Odluke, kao i
prikupljenih primjedba, mišljenja i prijedloga, povest će
se rasprava po istim, dana 26.10. 2009.godine u 11 sati,
u zgradi županije u Tomislavgradu, Ul.kralja Zvonimira
b.b.

•

Članak 5.

•

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove općine Tomislavgrad, po okončanju
javne rasprave, obvezna je podnijeti izvješće o istoj
Općinskom vijeću, na prvoj narednoj sjednici vijeća.

•

•

•
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad»,

•

Broj: 01-02-1504/09
Tomislavgrad, 17. rujna 2009. god.
•
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
•
***
Na temelju članka 37. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00
i 6/05) i članka 14. Zakona o izvlaštenju («Službeni list
Federacije BiH», broj 70/07), Općinsko vijeće Općine
Tomislavgrad, na sjednici održanoj dana 17. rujna 2009.
godine, d o n o s i

•

•

•
RJEŠENJE
I

•

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja ceste
Mijakovo Polje - Vinica i da se u tu svrhu može pristupiti
izvlaštenju slijedećih nekretnina:

•

K.O. MIJAKOVO POLJE:
•

•

dio k.č.1681 zv.»Trnovac» or. 4 kl. u površini od 1170
m 2 upisana u PL 54 u K.O.Mijakovo Polje kao posjed
Ante (Ivana) Mamić,
dio k.č.1682 zv.»Trnovac» paš. 3 kl. u površini od
488 m2 upisana u PL 177 u K.O.Mijakovo Polje kao

•

•

•

posjed Mate (Franje) Mamić,
dio k.č.1683 zv.»Trnovac» or. 4 kl. u površini od
58 m2 upisana u PL 177 u K.O.Mijakovo Polje kao
posjed Frano (Mate) Mamić,
dio k.č.2114 zv.»Kod Trnovca njiva» liv. 5 kl. u
površini od 116 m2 upisana u PL 177 u K.O.Mijakovo
Polje kao posjed Frano (Mate) Mamić,
dio k.č.2113 zv.»Kod Trnovca njiva» paš. 3 kl. u
površini od 625 m2 upisana u PL 177 u K.O.Mijakovo
Polje, kao posjed Frane (Mate) Mamić,
dio k.č.2115 zv.»Kod Trnovca njiva» or. 6 kl. u
površini od 304 m 2 upisana u PL 54 u K.O.Mijakovo
Polje, kao posjed Ante (Ivana) Mamić,
dio k.č.2116 zv.»Kod Trnovca njiva» or. 6 kl. u
površini od 499 m 2 upisana u PL 92 u K.O.Mijakovo
Polje, kao posjed Mirka (Mate) Mamić,
dio k.č.2117 zv.»Kod Trnovca njiva» or. 5 i 7 kl.. u
površini od 288 m2 upisana u PL 177 u K.O.Mijakovo
Polje, kao posjed Frane (Mate) Mamić,
dio k.č.2118 zv.»Kod Trnovca njiva» or. 5 i 7 kl. u
površini od 218 m2 upisana u PL 65 u K.O.Mijakovo
Polje, kao posjed Ilije (Pere) Mamić,
dio k.č.2119 zv.»Kod Trnovca njiva» or. 5 i 7 kl. u
površini od 285 m 2 upisana u PL 92 u K.O.Mijakovo
Polje, kao posjed Mirka (Mate) Mamić,
dio k.č.2120 zv.»Kod Trnovca njiva» or. 5 i 7 kl. u
površini od 277 m2 upisana u PL 78 u K.O.Mijakovo
Polje, kao posjed Jakova (Tadije) Mamić u dijelu
1/1,
dio k.č.2121 zv.»Kod Trnovca njiva» paš. 3 kl. u
površini od 880 m2 upisana u PL 78 u K.O.Mijakovo
Polje, kao posjed Jakova (Tadije) Mamić u dijelu
1/1,
dio k.č.2122 zv.»Gornja uvrat» or. 8 kl. u površini
od 69 m2 upisana u PL 81 u K.O.Mijakovo Polje, kao
posjed Joze (Pere) Mamić u dijelu 1/1,
dio k.č.2123 zv.»Gornja uvrata» paš. 3 kl. u površini
od 290 m2 upisana u PL 81 u K.O.Mijakovo Polje,
kao posjed Joze (Pere) Mamić u dijelu 1/1,
dio k.č.2467 zv.»Gornja uvrat» or. 8 kl. u površini
od 78 m2 upisana u PL 81 u K.O.Mijakovo Polje, kao
posjed Joze (Pere) Mamić u dijelu 1/1,
dio k.č.2125 zv.»Gornja uvrat» or. 8 kl. u površini od
227 m2 upisana u PL 188 u K.O.Mijakovo Polje, kao
posjed Frane (Mate) Mamić u dijelu 1/1,
dio k.č.2126 zv.»Gornja uvrat» paš. 4 kl. u površini
od 316 m2 upisana u PL 188 u K.O.Mijakovo Polje,
kao posjed Frane (Mate) Mamić u dijelu 1/1,
dio k.č.2101 zv.»Kurovača» liv. 5 kl. u površini od
481 m2 upisana u PL 68 u K.O.Mijakovo Polje, kao
posjed Ive (Filipa) Mamić ud.Ante u dijelu 1/1,
dio k.č.2100 zv.»Kurovača» or. 4, 6 i 7 kl. u površini
od 347 m2 upisana u PL 68 u K.O.Mijakovo Polje,
kao psojed Ive (Filipa) Mamić ud.Ante u dijelu 1/1,
dio k.č.2098 zv.»Pod staja» or. 4 i 5 kl. u površini od
116 m2 upisana u PL 65 u K.O.Mijakovo Polje, kao
posjed Ilije (Pere) Mamić u dijelu 1/1,
dio k.č.2097 zv.»Pod stajom» or. 4 i 5 kl. u površini
od 173 m2 upisana u PL 92 u K.O. Mijakovo Polje,
kao posjed Mirka (Mate) Mamić u dijelu 1/1,
dio k.č.2096 zv.»Pod stajom» paš. 2 kl. u površini od
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138 m2 upisana u PL 92 u K.O.Mijakovo Polje, kao
posjed Mirka (Mate) Mamić u dijelu 1/1,
dio k.č.2137 zv.»Kurovača» paš. 3 kl. u površini od
768 m2 upisana u PL 57 u K.O.Mijakovo Polje, kao
posjed Bože (Filipa) Majić u dijelu 1/1,
dio k.č.2142 zv.»Kurovača» or. 4 i 5 kl. u površini od
425 m2 upisana u PL 57 u K.O.Mijakovo Polje, kao
posjed Bože (Filipa) Mamić u dijelu 1/1,
dio k.č.2143 zv.»Kurovača» paš. 4 kl. u površini od
413 m2 upisana u PL 57 u K.O.Mijakovo Polje, kao
posjed Bože (Filipa) Mamić u dijelu 1/1,
dio k.č.2144 zv.»Ljučica» paš. 5 kl. upisana u PL 41
kao posjed Šumske uprave Tomislavgrad,
dio k.č.2155/1 zv.»Ljučica» paš. 6 kl. upisana u PL 41
kao posjed Šumska uprava Tomislavgrad,
- dio k.č.2150 zv.»Ljučica» šuma upisana u PL
41 kao posjed Šumske uprave Tomislavgrad,
dio k.č.2154 zv.»Na barom» or. 5 kl. u površini od
119 m2 upisana u PL 92 u K.O.Mijakovo Polje, kao
posjed Mirka (Mate) Mamić u dijelu 1/1,
dio k.č.2156 zv.»Pod bavanom» or. 4 i 5 kl. u površini
od 365 m2 upisana u PL 60 u K.O.Mijakovo Polje,
kao posjed Filipa (Ilije) Mamić u dijelu 1/1,
dio k.č.2164 zv.»Pod bavanom» or. 5 kl. u površini
od 80 m2 upisana u PL 181 u K.O.Mijakovo Polje,
kao posjed Mate (Bože) Mamić u dijelu 1/1,
dio k.č.2163 zv.»Pod balarom» or. 4 kl. u površini od
129 m2 upisana u PL 55 u K.O.Mijakovo Polje, kao
posjed Ante (Joze) Mamić u dijelu 1/1,
dio k.č.2165 zv.»Ćorinica» or. 4 kl. u površini od
524 m2 upisana u PL 78 u K.O.Mijakovo Polje, kao
posjed Jakova (Tadije) Mamić u dijelu 1/1,
dio k.č.2178 zv.»Ćorinica» or. 4 kl. u površini od 18
m2 upisana u PL 57 u K.O.Mijakovo Polje, kao posjed
Bože (Filipa) Mamić u dijelu 1/1,
dio k.č.2410 upisana u PL 41 kao posjed Šumske
uprave Tomislavgrad,
dio k.č.2300 zv.»Ravni dolac» or. 3 kl. u površini od
400 m2 upisana u PL 25 u K.O.Mijakovo Polje, kao
posjed Mate (Pere) Ćalušić u dijelu 1/1,
dio k.č.2301 zv.»Ravni dolac» šuma 5 kl. u površini
od 119 m2 upisana u PL 25 u K.O.Mijakovo Polje,
kao posjed Mate (Pere) Ćalušić u dijelu 1/1,
dio k.č.2302 upisana u PL 41 kao psjed Šumske
uprave Tomislavgrad,
dio k.č.2240 upisana u PL 41 kao posjed Šumske
uprave Tomislavgrad,
dio k.č.2237 zv.»Jelina pasika» kuća, zgrada, paš. 3
kl. i šuma 4 kl. u površini od 1546 m2 upisana u PL
5 u K.O.Mijakovo Polje, kao posjed Ćalušić (Mate)
Ante u dijelu od 1/3, Ćalušić (Mate) Mate u dijelu od
1/3 i Ćalušić (Mate) Pere u dijelu 1/3,
dio k.č.2236 zv.»Jelina pasika» or. 5 kl. u površini
od 672 m2 upisana u PL 5 u K.O.Mijakovo Polje, kao
posjed Ćalušić (Mate) Ante u dijelu od 1/3, Ćalušić
(Mate) Mate u dijelu od 1/3 i Ćalušić (Mate) Pere u
dijelu od 1/3,
K.O. VINICA:

•

dio k.č.329 zv.»Školjevac» or. 6 kl. u površini od 170
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m2 upisana u PL 269 u K.O.Vinica, kao posjed Ivana
(Martina) Jurčević u dijelu 1/1,
dio k.č.327 upisana u PL 151 kao posjed Šumske
uprave Tomislavgrad,
dio k.č.330 zv.»Školjevac» šuma 4 kl. u površini od
370 m2 upisana u PL 269 u K.O.Vinica, kao posjed
Ivana (Martina) Jurčević u dijelu 1/1,
dio k.č.331 zv.»Školjevac» šuma 4 kl. u površini od
3967 m2 upisana u PL 239 u K.O Vinica, kao posjed
Ante (Ilije) Jurčević u dijelu 1/1,
dio k.č.332 zv.»Školjevac» or. 5 kl. u površini od 466
m2 upisana u PL 239 u K.O.Vinica, kao posjed Ante
(Ilije) Jurčević u dijelu 1/1,
dio k.č.339 upisana u PL 151 kao posjed Šumske
uprave Tomislavgrad,
dio k.č.340 zv.»Jamodelina» šuma 5 kl. u površini od
300 m2 upisana u PL 310 u K.O.Vinica, kao posjed
Martina (Marka) Jurčević u dijelu 1/1,
dio k.č.341 zv.»Jamodelina» or. 6 kl. u površini od
250 m2 upisana u PL 310 u K.O.Vinica, kao posjed
Martina (Marka) Jurčević u dijelu 1/1,
dio k.č.432 zv.»Vrt nad Runjevici» or. 7 kl. u površini
od 325 m2 upisana u PL 256 u K.O.Vinica, kao posjed
Jurčević (Filipa) Ante, Joze i Mirka, u dijelu od po
1/3,
dio k.č.433 zv.»Pod licom» šuma 6 kl. u površini od
417 m2 upisana u PL 595 u K.O.Vinica, kao posjed
Jakova (Miše) Jurčević u dijelu 1/1,
dio k.č.434 zv.»Pod licom» or. 7 kl. u površini od
818 m2 upisana u PL 595 u K.O.Vinica, kao posjed
Jakova (Miše) Jurčević u dijelu 1/1,
dio k.č.431 zv.»Na kosici» or. 7 kl. u površini od 137
m2 upisana u PL 313 u K.O.Vinica, kao posjed Mate
(Tadije) Jurčević u dijelu 1/1,ž
dio k.č.427 zv.»Sridina draga» šuma 6 kl. u površini
od od 385 m2 upisana u PL 591 u K.O.Vinica, kao
posjed Stipe (Bone) Jurčević u dijelu 1/1,
dio k.č.426 zv.»Srednja draga» or. 6 kl. u površini od
160 m2 upisana u PL 239 u K.O.Vinica, kao posjed
Ante (Ilije) Jurčević u dijelu 1/1,
dio k.č.428 zv.»Sridnja draga» vinograd 2 kl. u
površini od 97 m2 upisana u PL 591 u K.O.Vinica,
kao posjed Stipe (Bone) Jurčević u dijelu 1/1,
dio k.č.445 zv.»Njivica» šuma. 6 kl. u površini od
785 m2 upisana u PL 250 u K.O.Vinica, kao posjed
Blaža (Joze) Jurčević u dijelu 1/1,
dio k.č.444 zv.»Njivica» or. 5 kl. u površini od 2430
m2 upisana u PL 250 u K.O.Vinica, kao posjed Blaža
(Joze) Jurčević u dijelu 1/1,
dio k.č.5873 zv.»Brina» potok 0 kl. u površini od
2620 m2 upisana u PL 152 u K.O.Vinica, kao posjed
društvene vode u dijelu 1/1,
dio k.č.1669 zv.»Njivice» or. 5 kl. u površini od
2620 m2 upisana u PL 106 u K.O.Vinica, kao posjed
Zvonke (Mirka) Ćalić u dijelu 1/1,
dio k.č.1670 zv.»Njivice» or. 5 kl. u površini od 3
m2 upisana u PL 105 u K.O.Vinica, kao posjed Mate
(Nikole) Ćalić u dijelu 1/1,
dio k.č.1683 zv.»Gradina» šuma 5 kl. u površini od
566 m2 upisana u PL 263 u K.O.Vinica, kao posjed
Šimuna (Andrije) Jurčević u dijelu od 1/6, Ivana
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(Ante) Jurčević u dijelu od 1/6, Nikole (Ante) Jurčević
u dijelu od 1/6, Ive (ud.Jakova) Jurčević u dijelu od
1/6, Mirka (Mate) Jurčević u dijelu od 1/6 i Vlade
(Stipana) Jurčević u dijelu od 1/6,
dio k.č.2034 zv.»Rupica» or. 5 kl. u površini od
124 m2 upisana u PL 330 u K.O.Vinica, kao posjed
Šimuna (Andrije) Jurčević u dijelu 1/1,
dio k.č.2035 zv.»Rupica» or. 5 kl. u površini od 151
m2 upisana u PL 317 u K.O.Vinica, kao posjed Nikole
(Ante) Jurčević u dijelu 1/1,
dio k.č.1621 zv.»Vrta na brigu» or. 4 kl. u površini
od 35 m2 upisana u PL 102 u K.O.Vinica, kao posjed
Jure (Ivana) Ćalić u dijelu 1/1,
dio k.č.1622 zv.»Vrta na brigu» liv. 4 kl. u površini od
143 m2 upisana u PL 102 u K.O.Vinica, kao posjed
Jure (Ivana) Ćarić u dijelu 1/1,
dio k.č.2044 zv.»Brijeg» paš. 3 kl. u površini od 1843
m2 upisana u PL 100 u K.O.Vinica, kao posjed Vlade
(Bože) Ćalić u dijelu od 3/24, Jure (Ivana) Ćalić u
dijelu od 3/24, Zvonke (Mirka) Ćalić u dijelu od 3/24,
Franje (Nikole) Ćalić u dijelu od 4/24, Mate (Nikole)
Ćalić u dijelu od 4/24, Slavka (Nikole) Ćalić u dijelu
od 4/24 i Petra (Tome) Ćalić u dijelu od 3/24,
dio k.č.2045 zv.»Brijeg» or. 4 kl. u površini od 143
m 2 upisana u PL 98 u K.O.Vinica, kao posjed Frane
(Nikole) Ćalić u dijelu 1/1,
dio k.č.2060 zv.»Brijeg» kuća, zgrada i liv. 5 kl. u
čpovršini od 360 m2 upisana u PL 46 u K.O.Vinica,
kao posjed Mirka (Ivana) Bikić u dijelu od 1/3, Joze
(Jakova) Bikić u dijelu od 1/3 i Franje (Mate) Bikić
u dijelu od 1/3,
dio k.č.2051 zv.»Ćalići» or. 5 kl. u površini od 412
m2 upisana u PL 99 u K.O.Vinica, kao posjed Frane,
Mate i Slavka (Nikolini) Ćalić u dijelu od po 1/3,
dio k.č.2046/2 zv.»Vrt u brigu» paš. 3 kl. u površini
od 571 m2 upisana u PL 392 u K.O.Vinica, kao posjed
Ivana(Luke) Lučić u dijelu od 1/1,
dio k.č.2084 zv.»Livada» liv. 3 i 5 kl. u površini od
112 m2 upisana u PL 100 u K.O.Vinica, kao posjed
kako to stoji u PL 100,
dio k.č.1668 kao posjed Šumske uprave
Tomislavgrad,
dio 1604 zv.»Rasad» paš. 3 kl. u površini od 876
m2 upisana u PL 289 u K.O.Vinica, kao posjed Joze
(Mate) Jurčević u dijelu 1/1,
dio k.č.1607 zv.»Rasad» paš. 3 kl. u površini od 420
m2 upisana u PL 256 u K.O.Vinica, kao posjed Mirka,
Joze i Ante (Filipa) Jurčević u dijelu od po 1/3,
dio k.č.1608 zv.»Rasad» paš. 3 kl. u površini od 323
m2 upisana u PL 294 u K.O.Vinica, kao posjed Mate
i Jure (Tadije) Jurčević u dijelu od po ½,
dio k.č.1611 zv.»Rasadi» paš. 3 kl. u površini od 399
m2 upisana u PL 241 u K.O.Vinica, kao posjed Dane
(Filipa) Jurčević u dijelu od 1/3, Ante (Ilije) Jurčević
u dijelu od 1/3, Jakova (Miše) Jurčević u dijelu od 1/6
i Marijana (Miše) Jurčević u dijelu od 1/6,
dio k.č.1668 upisana kao posjed Šumske uprave
Tomislavgrad,
dio k.č.1576 zv.»Okrajak Rasad» paš. 3 kl. u površini
od 186 m2 upisana u PL 289 u K.O.Vinica, kao posjed
Joze (Mate) Jurčević u dijelu 1/1,
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dio k.č.1574 zv.»Rasad» paš. 3 kl. u površini od 215
m2 upisana u PL 256 u K.O.Vinica, kao posjed Mirka,
Joze i Ante (Filipa) Jurčević u dijelu od po 1/3,
dio k.č.2164 zv.»Vučipolje» or. 6 kl. u površini od
513 m2 upisana u PL 310 u K.O.Vinica, kao posjed
Martina (Marka) Jurčević u dijelu od 1/1,
dio k.č.2165 zv.»Vučipolje» or. 6 kl. u površini od
1028 m2 upisana u PL 269 u K.O.Vinica, kao posjed
Ivana (Martina) Jurčević u dijelu 1/1 i
dio k.č.2166 zv.»Vučipolje» or. 5 kl. u površini od
667 m2 upisana u PL 102 u K.O.Vinica, kao posjed
Jure (Ivana) Ćalić u dijelu 1/1.

•

•

•

II
Korisnik izvlaštenja gore navedenih nekretnina je
Općina Tomislavgrad u svrhu izgradnje ceste Mijakovo
Polje – Vinica.
Broj: 01-02-1493/09
Tomislavgrad, 17. rujna 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99,
2/00 i 6/05) i članka 17. Odluke o građevnom zemljištu
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 5/04)
Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 17.
rujna. 2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja
i utvrđivanje prijedloga za dodjelu
građevnog zemljišta
Članak 1
U Povjerenstvo za provođenje natječaja i utvrđivanje
prijedloga za dodjelu građevnog zemljišta, imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KRISTIJAN
PETROVIĆ,
iz
Mesihovine,
predsjednik,
IVAN MILIĆ, iz Srđana, zamjenik predsjednika,
IVAN ZELENIKA, iz R.Polja, član,
NASKO ZAHIROVIĆ, iz Omerovića, zamjenik
člana,
ILIJA PAPIĆ, iz Vedašića, član,
JOSIP PETROVIĆ, zamjenik člana.
Članak 2.

Povjerenstvo iz točke 1. ovog rješenja obvezna je
pridržavati se Zakona o građevnom zemljištu, Odluke
o građevnom zemljištu i Odluke o utvrđivanju iznosa
naknade za dodijeljeno gradsko i ostalo građevno
zemljište.
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Članak 3.
Troškovi rada Povjerenstva financiraju se iz sredstava
koje su stranke uplatile na ime troškova upravnog
postupka i regulirat će se posebnim zaključkom.
Članak 4.
Mandat Povjerenstva traje dvije godine.
Članak 5.

prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad, broj 2/99,2/00
i 6/05), a u svezi sa člankom 3. stavak 2. Odluke o
utemeljenju Povjerenstva za planiranje općinskog razvitka
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad, broj 5/03),
Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj 17.
rujna. 2009.godine, d o n o s i

Temeljem ovoga rješenja prestaje sa radom
Povjerenstvo imenovano Rješenjem broj.06-475-86/00 od
27.ožujka 2001.godine objavljeno u Službenom glasniku
općine Tomislavgrad broj: 1/01.

RJEŠENJE
o utemeljenju Povjerenstva za planiranje
općinskog razvitka
Članak 1.

Članak 6.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1498 /09
Tomislavgrad, 17. rujna 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 61. stavak 5. alineja 3. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 2/99, 2/00 i 6/05) i članka 14. Zakona o arondaciji,
prečišćeni tekst, («Službeni glasnik BiH», broj 6/78,
3/93 i 13/94) Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici
održanoj 17. rujna 2009. godine.
RJEŠENJE
o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju
Povjerenstva za okončanje postupka arondacije
Članak 1.
U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za okončanje
postupka arondacije («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad, broj 9/08 u članku 1. stavak 1. iza broja
3. dodaju se:
4. Katija Skočibušić, član,
5. Zdravko Prka, član i
6. Sipe Knezović, član.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 01-02- 1496/09
Tomislavgrad, 17. rujna 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća

U Povjerenstvo za planiranje općinskog razvitka
općine Tomislavgrad imenuju se :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ivan Vukadin, predsjednik
Nedžad Nuhić, tajnik,
Kaja Perković, član,
Vinko Galir, član,
Mate Kelava, član
Marko Ćurčić, član.
Ivan Perić, član,
Zijad Hadžić,član,
Milan Ćurković, član,
Mijo Zrinušić,član,
Božo Drmić,član,
Ivan Milić,član,
Josip Petrović, član ,
Emil Pranjić, član i
Stipica Perić, član.
Članak 2.

Povjerenstvo iz članka 1.ovog rješenja, obavljat će
zadaće regulirane člankom 2. Odluke o utemeljenju
Povjerenstva za planiranje općinskog razvitka broj 0102-460/08 od 03. ožujka 2008.godine, a to su:
• Ispitivanje i analizu postojećeg stanja (prikupljanje
i praćenje informacija), -.
statističkih i drugih
podataka, koji omogućavaju utemeljenje realne slike
socio-gospodarskog stanja,
• SWOT analizu (analizu informacija, u smislu snaga,
slabosti i mogućnosti prijetnji i identificiranje
konkurentnosti lokalne zajednice,
• korištenje sudioničkog pristupa prilikom stvaranja
vizije razvoja, što bi omogućilo postizanje konsenzusa
o zajedničkim interesima u cilju obvezivanja,
stvaranja osjećaja pripadnosti i održivosti ostvarenja
tih interesa,
• definiranje strateških ciljeva i smjerova (formuliranjem
ključnih smjerova lokalnog razvitka),
• kreiranje programa i projekata (određivanje
konkretnih programa uključenih u sve obuhvatne
programe, kao i identificiranje ključnih zainteresiranih
strana u zajednici koje će biti nositelji programa),
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određivanje prioritetnih projekata, projektnih
proračuna i potencijalnih izvora financiranja
projekata,
predlaganje korištenja stečenih znanja i prilagodbu
na novonastale okolnosti i potrebe gospodarskog
razvitka,
redovito kvartalno izvješćivanje Općinskog vijeća o
aktivnostima Povjerenstva.
Članak 3.

Mandat članova Povjerenstva iz članka 1. ovoga
rješenja vezan je za mandat članova Općinskog vijeća koje
ih je imenovalo tj. za mandat dužnosti koju obavljaju.

***
Na temelju članka 81. stavak 3. Zakona o osnovnom
školstvu («Narodne novine HBŽ», broj:7/04) i članka 61.
Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad, broj:2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće
općine Tomislavgrad na sjednici održanoj 17. rujna 2009.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora
Osnovne škole Ivana Mažuranića o izboru
i imenovanju ravnatelja škole
Članak 1.

Članak 4.
Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje važiti
Rješenje o utemeljenju Povjerenstva za planiranje
općinskog razvitka broj 01-02-460/08 od 03.ožujka
2008.godine.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

Daje se suglasnost na Odluku školskog odbora
Osnovne škole Ivana Mažuranića u Tomislavgradu broj:
04-38-132/09 od 19. kolovoza 2009.godine o izboru i
imenovanju Milice Skočibušić Matinoj iz Tomislavgrada,
nastavnice hrvatskog jezika i književnosti za ravnateljicu
Osnovne škole Ivana Mažuranića u Tomislavgradu na
period od 4 (četiri) godine.
Članak 2.

Broj: 01-02- 1497/09
Tomislavgrad, 17. rujna 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Sastavni dio ovog rješenja je Odluka školskog odbora
Osnovne škole Ivana Mažuranića u Tomislavgradu o
izboru i imenovanju ravnateljice Osnovne škole broj:
04-23-132/09 od 19. kolovoza 2009. godine.

***

Članak 3.

Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/09, 2/00
i 6/05) i Zaključka OV broj: 01-02-567/09 od 02.04.2009.
godine, Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici
održanoj dana 17. rujna 2009.godine, d o n i j e l o j e

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

RJEŠENJE

Broj: 01-02-1506/09
Tomislavgrad, 17. rujna 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

I
***
Daje se suglasnost na odredbe Ugovora o međusobnoj
suradnji broj:02-23-1361/09 od 03.09.2009.godine,
između općine Tomislavgrad i gospodarskog društva
JP «Elektroprivreda HZ Herceg-Bosne» d.d. Mostar za
korištenje prostora za izgradnju i korištenje vjetroparkova,
u cilju proizvodnje električne energije.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

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 67/05), članka
33. Odluke o građevnom zemljištu broj: 01-02-19/04
i Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za dodjeljeno
gradsko i ostalo građevno zemljište broj:01-02-22/04 od
26.07.2004.godine, Općinsko vijeće Tomislavgrad na
sjednici održanoj 17. rujna 2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE

Broj: 01-02-1495/09
Tomislavgrad, 17. rujna 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

1. UTVRĐUJE SE pravo posjeda u korist MILENKA
I IVANA (Ante) TOMIĆ iz Tomislavgrada, na gradskom
građevnom zemljištu označenom po novom katastarskom
operatu kao k.č.br.48/3 površine 218 m 2 upisano u PL 201
K.O.Ćavarov Stan.
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2. Milenko i Ivan (Ante) Tomić, iz Tomislavgrada
dužni su platiti naknadu za gradsko građevno zemljište iz
točke 1. ovog rješenja u iznosu od 4.708,00 KM (Slovim
a:četiritisućesedamstotinaosam KM) na žiro račun broj:
1549995000070790 kod banke INTESA – SAN PAOLO
– Tomislavgrad, kao naknadu za dodjeljeno gradsko
građevno zemljište.
3. Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
općine Tomislavgrad po pravomoćnosti ovog rješenja i
provođenju prijavnog lista izvršit će upis prava posjeda
u korist Milenka i Ivana (Ante) Tomić iz Tomislavgrada u
dijelovima od po 1/2.
Broj: 05/2-31-5-351/09
Tomislavgrad, 17. rujna 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 17. rujna 2009. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
I
Poljoprivredni proizvođači koji su dobili zemljište
koje nije obrađivano 15 i više godina bit će oslobođeni
zakupnine u prvoj godini njegova korištenja , tj. u 2010.
godini. Ova Odluka se odnosi na sve zemljište u KO Cebara
(osim zemljišta koje je dodijeljeno MZ Omerovići), KO
Podgaj, KO Eminovo Selo i KO Rašćani, te dio zemljišta
u kompleksu Glibine, točnije tabla br.1. površine 12 ha i
tabla br.2. površine 18 ha.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom glasniku općine
Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1488/09
Tomislavgrad, 17. rujna 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 17.09.2009. godine, donosi

ZAKLJUČAK
I
Farma Tomislavgrad koja je u protekle tri godine
obrađivala poljoprivredno
zemljište, u kompleksu
nekadašnjeg Planinskog dobra Tomislavgrad, dužna
je retroaktivno platiti općini Tomislavgrad naknadu za
korištenje istog zemljišta, u pedeset postotnom iznosu
izlicitirane cijene postignute natječajem, koja je 120
KM/ha.
Sukladno prednjem, cijena predmetnog zemljište treba
biti 60 KM/ha, a dužni iznos za korišteno zemljište uplatit
će se dinamikom koju će načelnik općine ugovoriti sa
vlasnikom istog poduzeća.
II
Ovlašćuje se Povjerenstvo za dodjelu poljoprivrednog
zemljišta u zakup , da u slučaju odustajanja kandidata od
dodijeljenog zemljišta, predmetno zemljište dodjeljuje se
slijedećem kandidatu sa najpovoljnijom ponudom prema
kriterijima natječaja.
IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom glasniku općine
Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1488-1/09.
Tomislavgrad, 17. rujna 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Temeljem članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave («Službene novine Federacije BiH»,
broj 49/06) i članka 37. Statuta Općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00
i 6/05), Općinsko vijeće općine Tomislavgrad na sjednici
održanoj dana 26. listopada 2009. godine, d o n o s i
ODLUKU
o davanju u zakup ostalog građevnog
zemljišta u svrhu postavljanja
objekata mobilne telekomunikacije, stupova i
mjerne opreme za mjerenje vjetropotencijala
Članak 1.
Općina Tomislavgrad daje u zakup ostalo građevno
zemljište u svrhu postavljanja objekata mobilne
komunikacije - GSM uređaja i antenskih stupova, stupova
i mjerne opreme za mjerenje vjetropotencijala prema
lokacijskim dozvolama izdatim od Službe za graditeljstvo
prostorno uređenje i komunalne djelatnosti.
Članak 2.
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Naknada za zemljište dato u zakup u svrhu postavljanja
objekata mobilne komunikacije – GSM uređaja i antenskih
stupova za jedno lokacijsko mjesto u površini od 100 m2
iznosi 600,00 KM mjesečno.
Članak 3.

4.

m2;
partera ukupne površine od 1.935,00 m 2.

(članak 2. Anexa ugovora, br: 02-23-1-680/09 od
24.04.2009.god.) dati će se u zakup u trajanju od pet (5)
godina uz mogućnost produženja za isti period.
Članak 2.

Naknada za zemljište dato u zakup za postavljanje
mjerne opreme i stupova za mjerenje vjetropotencijala
za jedno lokacijsko mjesto u površini od 400 m2 iznosi
250,00 KM mjesečno.

Skica Autobusnog kolodvora iz članka 1. ove Odluke,
koji je predmet zakupa, sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Članak 3.

Ukoliko površina zemljišta datog u zakup prelazi
površinu iz članka 2. i 3. ove odluke, naknada za
svaki četvorni metar plaćat će mjesečno se u skladu sa
Odlukom o građevnom zemljištu («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad», broj 2/05).

Temeljem ove Odluke Općinski načelnik će raspisati
natječaj za davanje Autobusnog kolodvora u zakup.
Početna cijena za zakup Autobusnog kolodvora kao i
ostale uvjete natječaja utvrditi će Općinski načelnik.
Članak 4.

Članak 5.
Ugovor o zakupu zemljišta iz članka 1. ove
Odluke zaključuje općinski Načelnik u ime Općine
Tomislavgrad.
Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o davanju u zakup Autobusnog kolodvora u Tomislavgradu
broj: 01-023-7/01 od 27.03.2001. godine.
Broj: 01-02-1736/09
Tomislavgrad, 26. listopada 2009. god.

Ugovor se zaključuje na period od jedne godine uz
mogućnost produženja.

Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku Općine Tomislavgrad».

***

Broj: 01-02-1736/09
Tomislavgrad, 26. listopada 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Na temelju članka 17. i 61. Statuta općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, broj 2/99),
Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 26.
listopada 2009. godine, d o n o s i
ODLUKU
izmjeni Odluke o dodjeli stipendija studentima
studija matematike

***
Članak 1.
Na temelju članka 37. i 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad « br.2/99, 2/00
i 6/05), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 26.
listopada 2009. godine d o n o s i

U Odluci o dodjeli stipendija studentima studija
matematike broj: 01-02-989/09 od 10. lipnja 2009 , članak
2. mijenja se i glasi:

ODLUKU
o davanju u zakup Autobusnog kolodvora
u Tomislavgradu

“Stipendije se dodjeljuju za 6 (šest) redovitih
studenata koji imaju prebivalište na području općine
Tomislavgrad.”

Članak 1.

Članak 2.

Autobusni kolodvor u Tomislavgradu, u ulici Kralja
Zvonimira, koji se sastoji od:
1. zatvorenog i izgrađenog poslovnog prostora
Autobusnog kolodvora (u prizemlju) i javnog wc-a,
ukupne neto površine od 105 m2;
2. čekaonice – 96,20 m2;
3. peronske nadstrešnice ukupne površine od 816,00

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se u “Službenom glasniku općine Tomislavgrad”.
Broj: 01-02-1727/09
Tomislavgrad, 26. listopada 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
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prof. Mate Kelava, v.r.

borave, broj: 09-01-34-1527/08, od 25.06.2009.godine.

***

Članak 2.

Na temelju članka 311. stavak 2, a u skladu s člankom
313. Zakona o gospodarskim društvima («Službene
novine F BiH», broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05,
91/07 i 84/08), a u svezi s člankom 51.. Zakona o javnim
poduzećima u Federaciji BiH («Službene novine F BiH»,
broj 8/05, 81/08 i 22/09) i članka 37. i 61. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na
sjednici održanoj 26. listopada 2009.godine, d o n o s i

Vlasniku, odnosno posjedniku objekta iz članka
1. ove Odluke, nije dopušteno korištenje uređaja za
reproduciranje glazbe u objektu bez instaliranog uređaja
za limitiranje.

ODLUKU
dopunama Odluke o usuglašavanju
pravnog statusa Javnog poduzeća Radio
Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad

Članak 3.
Limitiranje uređaja za reproduciranje glazbe, u svim
objektima na području općine Tomislavgrad, do razine
dopuštene buke prema Pravilniku iz članka 1. ove
Odluke, izvršiti će ovlaštena stručna organizacija, koju
ovlasti Općinski načelnik., o trošku vlasnika, odnosno
posjednika objekta.
Članak 4.

Članak 1.
U Odluci o usuglašavanju pravnog statusa Javnog
poduzeća Radio Tomislavgrad d.o.o. Tomislavgrad, broj:
01-14-3/06 od 30.01.2006. godine,broj: 01-02-48/06 od
31.05.2006. i 01-02-1242/09 od 24.07.2009. godine, u
članku 6. u posljednjoj alineji, na kraju iza riječi”agencija”
umjesto točke dodaje se zarez i nova alineja koja glasi:
“ - 64.200 Telekomunikacije.”
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1728/09
Tomislavgrad, 26. listopada 2009.god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Vlasnik, odnosno posjednik objekta iz članka 1.
ove Odluke dužan je omogućiti pristup i nesmetan rad
ovlaštenoj organizaciji iz prethodnog članka, te istoj
platiti troškove po ispostavljenom računu.
Članak 5.
Vlasnik ili posjednik objekta koji: ne postupi po
nalogu inspektora za instaliranje uređaja za limitiranje
glazbe, odnosno koristi uređaj za reprodukciju glazbe bez
postavljenog uređaja za limitiranje glazbe ili ne omogući
pristup i nesmetan rad ovlaštenoj stručnoj organizaciji iz
članka 3. ove Odluke ili odbije platiti troškove instaliranja
uređaja, kazniti će se novčanom kaznom od 2.000,00
KM do 3.000,00 KM., kao pravna osoba, a novčanom
kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1000,00 KM, kao
fizička osoba.
Za isti prekršaj kazniti će se odgovorna osoba u
pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500, 00 do
800,00 KM.

***

Članak 6.

Na temelju članka 35. stavak 3. Zakona o javnom redu
i miru («Narodne novine HBŽ», br.4/07), članka 37. i 61.
Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad « br.2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće na
sjednici održanoj dana 26.10.2009 godine donosi:

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vršiti će Odsjek
za inspekcijske poslove općine Tomislavgrad.

ODLUKU
o obvezi limitiranja uređaja za
reproduciranje glazbe

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1725/09
Tomislavgrad, 26. listopada 2009. god.

Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se obvezno limitiranje
uređaja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim
objektima, salonima za zabavu, disko klubovima i
drugim objektima iste ili slične djelatnosti i namjene,
na dopuštene razine buke, prema Pravilniku o najvišim
dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i

Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 365. stavak 2. Zakona o
gospodarskim društvima («Službene novine Federacije
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Bosne i Hercegovine», broj 23/99, 4500, 2/02, 6/02,
29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), članka 51. Zakona o javnim
poduzećima («Službene novine FBiH», broj: 8/05 i
81/08), te članka 37. i 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», br.2/99, 2/00
i 6/05), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 26.
listopada 2009. godine donosi:

pristojbe, utvrđuju se Tarifom općinskih upravnih
pristojbi, koja je sastavni dio ove Odluke.

ODLUKU
o prestanku JP Autobusni kolodvor

Članak 4.

Članak 1.

Članak 3.
Pristojba se ne može naplatiti ako nije propisana
Tarifom.

Prihod ostvaren naplatom općinskih upravnih pristojbi
prihod je proračuna Općine.
Članak 5.

Ovom Odlukom utvrđuje se prestanak Javnog
poduzeća Autobusni kolodvor Tomislavgrad.
Članak 2.
Javno poduzeće Autobusni kolodvor Tomislavgrad
temeljem ove Odluke brisati će se iz sudskog registra
Županijskog suda u Livnu.
Članak 3.

Pristojbeni obveznik je osoba po čijem prijedlogu ili
u čijem interesu se poduzimaju radnje propisane ovom
Odlukom. Ako za istu pristojbu postoje dva ili više
obveznika, njihova obaveza je solidarna.
Članak 6.
Spisi i radnje u postupcima koji se vode po službenoj
dužnosti ne podliježu plaćanju pristojbe.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

Članak 7.
Pristojbena obveza nastaje:

Broj: 01-02-1726/09
Tomislavgrad, 26. listopada 2009. god.
•
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

•

***

•

Članka 36. i 37. Zakona o načelima lokalne samouprave
u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine” broj 49/06 ) i članka 61.
Statuta općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik općine
Tomislavgrad” broj 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće
Općine Tomislavgrad, na sjednici održanoj dana 26.
listopada 2009. d o n o s i:
ODLUKU
o općinskim upravnim pristojbama
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Za spise i radnje u upravnim stvarima kao i za druge
predmete i radnje (u daljnjem tekstu: spisi i radnje),
plaćaju se upravne pristojbe kod općinskog tijela uprave
i drugih pravnih osoba i institucija kojima je zakonom
ili propisom Općinskog vijeća povjereno vršenje javnih
ovlasti kad rješavaju u upravnim stvarima o određenim
pravima i obvezama.
Članak 2.
Spise i radnje za koje se plaća pristojba, kao i visina

za podneske – u trenutku predaje, a za podneske
predane na zapisnik – kada je zapisnik astavljen,
za rješenja i druge isprave – u trenutku podnošenja
zahtjeva za njihovo izdavanje,
za pravne radnje – podnošenjem zahtjeva za izvršenje
tih radnji.
Članak 8.

Podnesci i drugi spisi za koje pristojba nije plaćena ili
je nedovoljno plaćena ne smiju se primati neposredno od
stranke.
Ako je podnesak za koji pristojba nije plaćena ili je
nedovoljno plaćena stigao poštom, tijelo nadležno za
odlučivanje o podnesku pozvat će obveznika pristojbe
opomenom da u roku od 15 dana od dana primitka
opomene plati redovitu pristojbu o i pristojbu za
opomenu.
U slučaju da se ne postupi u skladu sa stavkom 2. ovog
članka postupak će biti obustavljen, sukladno odredbama
Zakona o upravnom postupku.
Članak 9.
Odredba članka 8. stavak 2. ove Odluke ne primjenjuje
se na zahtjeve koji poštom stignu iz inozemstva.
Po zahtjevu iz prethodnog stavka nadležni tijelo
provest će i okončani postupak, ali rješenje ili drugi akt
neće biti uručen stranci prije nego što plati pristojbu kao
i pristojbu za opomenu.
Članak 10.
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Kad se isprava za koju se plaća pristojba po zahtjevu
stranke izdaje u dva ili više primjeraka, za drugi i svaki
slijedeći primjerak plaća se pristojba kao za prijepis i
ovjeru prijepisa.
Pristojba iz stavka 1. ovog članka ne može biti veća od
pristojbe za prvi primjerak.
Članak 11.
Do izdavanja upravnih biljega, općinske upravne
pristojbe se plaćaju u konvertibilnim markama uplatom
na račun proračuna općine.
Članak 12.
U oblasti katastra zemljišta propisane su posebne
naknade, te se ne mogu naplaćivati upravne pristojbe.

13. Druge fizičke i pravne osobe koje su posebnim
zakonom oslobođene od plaćanja pristojbe.
Napomena:
Građanima slabog imovnog stanja u smislu stavka 1.
točka 4. ovog članka smatraju se građani čiji dohodak,
uključujući i dohodak supružnika, u protekloj i tekućoj
godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji
nemaju druge značajne imovine (nekretnine, štednju,
motorna vozila) čija ukupna vrijednost ne prelazi 7.500
KM, o čemu se daje pismeni iskaz.
Članom uže obitelji poginulih i nestalih branitelja u
smislu točke 6. ovog članka smatraju se maloljetna djeca
i djeca do navršenih 25 godina starostu koji se nalaze na
redovnom školovanju, supružnik i roditelji poginuloga i
nestaloga branitelja.

Članak 13.
Članak 15.
Na sve slučajeve koji nisu regulirani ovom Odlukom
i Tarifom neposredno se primjenjuju Odredbe Zakona o
upravnim pristojbama (“Narodne novine HBŽ”, 3/98).

Pristojbe se ne plaćaju za slijedeće spise i radnje:
1.

II OSLOBOĐANJE OD PLAĆANJA PRISTOJBI
2.
Članak 14.
Od plaćanja pristojbi oslobođeni su:
1.

Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i
Hercegovine,
županije,
jedinice
lokalne
samouprave i uprave i njihova tijela, mjesne
zajednice,
2. Javne ustanove u oblasti odgoja i obrazovanja,
znanosti, kulture, informiranja, zaštite kulturne
i gospodarske baštine, zdravstva, socijalne skrbi,
humanitarne organizacije u obavljanju svoje
djelatnosti i vjerske zajednice
3. Organizacije i udruge utemeljene za skrb osoba sa
fizičkim i psihičkim nedostacima i poremećajima
za spise i radnje u svezi sa vršenjem djelatnosti,
organizacije i udruge RVI,
4. Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja za
spise i radnje u svezi sa vršenjem djelatnosti,
5. Građani slabog imovnog stanja,
6. Invalidi domovinskog rata sa stupnjem invalidnosti
preko 60%,
7. Civilne žrtve rata sa 60% tjelesnog oštećenja,
8. Korisnici redovite socijalne pomoći Centra za
socijalni rad na temelju rješenja ili odgovarajuće
potvrde Centra,
9. Članovi uže obitelji poginulih i nestalih branitelja,
10. Umirovljenici korisnici najniže mirovine u skladu
sa odredbama Zakona o mirovinsko-invalidskom
osiguranju, uz dokaz o primanju ne stariji od 60
dana,
11. Prognanici i izbjeglice koji nisu uposleni i ne
posjeduju imovinu zatečenu u mjestu naseljenja,
12. Učenici i studenti za vrijeme redovnog školovanja na
temelju indeksa, đačke knjižice ili uvjerenja,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

predstavke i pritužbe te prijedloge upućene tijelima
općine i drugim javnim tijelima,
spise i radnje u postupku pribavljanja dokaza o
slabom imovnom stanju radi oslobađanja od plaćanja
pristojbe,
spise i radnje u postupku za povrat više plaćenih
obaveza,
spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u
rješenjima, ispravama i službenim evidencijama,
spise i radnje u postupku sastavljanja popisa birača,
spise i radnje za upis u matične knjige i knjige
državljana,
spise i radnje u postupku usvojenja i postavljanja
staratelja,
spise i radnje za utvrđivanje poreza i pristojbi te za
korištenje poreznih oslobođenja i olakšica,
spise i radnje u postupku vraćanja, odnosno
ostvarenja naknade za oduzetu imovinu,
spise i radnje za ostvarivanje prava iz mirovinskog,
invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne
skrbi,
uvjerenja u postupku ostvarivanja prava na upis u
obrazovnu ustanovu, stipendiju, kredit, smještaj u
domove, subvencije za troškove školarine, ishrane i
smještaja za vrijeme školovanja,
spise i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa
i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa,
spise i radnje u vezi sa primanjem poklon
paketa i darova od dobrotvornih i humanitarnih
organizacija,
spise i radnje u vezi sa reguliranjem prava i dužnosti
iz oblasti obrane,
spise i radnje u vezi sa zaštitom spomenika kulture
i prirode,
podneske upućene općinskom pravobranitelju,
spise i radnje u postupku za pogreb umrlih osoba,
spise i radnje u postupku ostvarivanja prava na
doplatak za djecu,
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19.

spise i radnje u postupku otkupa stana na kojem
postoji stanarsko pravo,
20. spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava
demobiliziranih branitelja i ratnih vojnih invalida,
članova obitelji poginulih branitelja, rješavanju
statusa izbjeglica i raseljenih osoba
21. žene-majke izvan radnog odnosa za spise i radnje u
vezi ostvarivanja i zaštite prava po osnovu trudnoće
i porođaja,
22. spise i radnje u vezi s vojnom obvezom i civilnom
obranom.
Članak 16.
U ispravama koje su oslobođene od plaćanja pristojbi
mora se označiti u kom se cilju izdaju, na temelju kog su
propisa oslobođeni pristojbe.
Isprave iz stavka 1. ovog članka mogu se upotrijebiti i u
druge svrhe samo kad za njih bude plaćena odgovarajuća
pristojba.

Stranica 90

Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke vrši
Služba za financije i proračun.
Unutarnju kontrolu primjene propisa o pristojbama
vrši svako tijelo odnosno služba u obavljanju svoje
djelatnosti.
IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o o općinskim administrativnim taksama broj: 01-28/92
od 18.08.1992. godine i Odluka o utvrđivanju naknada u
Odjelu gospodarstva općine Tomislavgrad, broj : 01-02340/00 od 15.11.2000. godine.
Članak 22.
Sastavni dio ove Odluke je prilog - Tarifa općinskih
upravnih pristojbi.

Članak 17.
Članak 23.
Strani državljani pod uvjetom reciprociteta imaju ista
prava po propisima o pristojbama kao i državljani Bosne
i Hercegovine.
III NADZOR NAPLATE I POVRAT PRISTOJBE

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u “Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”
Broj: 01-02-1965/09
Tomislavgrad, 26. listopada 2009. god.

Članak 18.
Osoba koja je platila pristojbu, a koju nije bila dužna da
plati ili je platila pristojbu u iznosu većem od propisanog,
kao i osoba koja je platila pristojbu a radnja za koju je
platila pristojbu iz bilo kojih razloga nije izvršena, ima
pravo na povrat pristojbe.
Postupak za povrat pristojbe pokreće se po zahtjevu
stranke.
Rješenje o povratu pristojbe donosi tijelo kome je
pristojba plaćena.
Povrat pristojbe vrši se na teret prihoda proračuna
Općine.
Članak 19.

Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
TARIFA OPĆINSKIH UPRAVNIH PRISTOJBI
I. OPĆE PRISTOJBE:
Tarifni broj 1.
Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge
podneske ako ovom Tarifom nije propisana posebna
pristojba : 5 KM

Pravo na naplatu pristojbe zastarijeva za dvije godine
nakon isteka godine u kojoj je pristojbu trebalo naplatiti,
a pravo na povrat pristojbe zastarijeva za dvije godine
nakon isteka godine u kojoj je pristojba naplaćena.
Vrijeme zastarijevanja prava na naplatu pristojbe
prekida se svakom službenom radnjom nadležnog
tijela izvršenom kod naplate koja je stavljena do znanja
pristojbenom obvezniku.
Vrijeme zastarijevanja prava povrat pristojbe prekida
se svakom radnjom pristojbenog obveznika poduzetom
kod nadležnog tijela radi povrata pristojbe.
U svakom slučaju zastara nastupa nakon isteka pet
godina od dana kada je prvi put počela teći.

Napomena: Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu
više osoba pristojba po ovom tarifnom broju plaća
se onoliko puta koliko ima osoba kojima se dostavlja
rješenje.

Članak 20.

Tarifni broj 3.

Napomena: pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća
se za naknadne podneske kojima stranka zahtjeva samo
brži postupak po ranijem podnesenom zahtjevu.
Tarifni broj 2.
Na sva rješenja, ako nije propisana posebna pristojba:
13 KM
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Na žalbu ili prigovor protiv rješenja: 13 KM

Ako se vrijednost ugovora ne može procijeniti: 10
KM

Tarifni broj 4.
Na uvjerenja, ako nije drugačije propisano: 8 KM
Tarifni broj 5.
Za opomenu kojom se pristojbeni obveznik poziva da
plati dužnu pristojbu: 5 KM
Napomena: Pristojba po ovom tarifnom broju plaća se
za podneske za koje nije plaćena pristojba ili nije plaćena
u dovoljnom iznosu.
II. OBLAST JAVNE UPRAVE:
Tarifni broj 6.

Napomena: Smatra se da je izvršena ovjera ugovora
kad se ovjeravaju samo potpisi ugovornih strana.
Svaka izmjena sadržaja ugovora smatra se u pogledu
plaćanja pristojbe kao nov ugovor.
Pristojba po stavku 1. ovog tarifnog broja plaća se na
vrijednost koja je u ugovoru označena. Ako je vrijednost
iz ugovora procjenjiva, ali u ugovoru nije označena, za
ovjeru ugovora plaća se dvostruka pristojba iz stavka 2.
ovog tarifnog broja.
Tarifni broj 9.
Za ovjeru poslovnih knjiga,za koje nije propisana
posebna pristojba, za svaki list: 0,50 KM

Za ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa:
III. OBLAST GRAĐANSKIH STANJA
•
•
•

za ovjeru svakog potpisa na ispravama: 3 KM,
za ovjeru autentičnosti rukopisa ili ovjeru prijepisa
od poluarka originala: 3 KM
ako se ovjera vrši u više primjeraka, svaki slijedeći
primjerak: 1 KM, s tim da ukupan iznos naplaćene
pristojbe po ovom osnovu ne može prijeći 20 KM

Napomena: Pod poluarkom se podrazumijeva list
papira od dvije stranice normalnog uredskog formata ili
manjeg.

Tarifni broj 10.
Za izvatke iz matičnih knjiga i knjiga državljana: 2
KM
Napomena: Pored iznosa pristojbe iz ovog tarifnog
broja plaća se cijena obrasca: 1 KM
Tarifni broj 11.

Ako je rukopis ili prijepis pisan na stranom jeziku
plaća se dvostruka pristojba.

Za internacionalne obrasce izvadaka iz matičnih
knjiga: 5 KM

Ako se ovjera obavlja na terenu plaća se dvostruki
iznos pristojbe iz ovog tarifnog broja.

Napomena: Pored iznosa pristojbe iz ovog tarifnog
broja plaća se cijena obrasca: 2 KM

Tarifni broj 7.

Tarifni broj 12.

Za prepisivanje službenih akata i dokumenata:
1.
2.
3.

kad prepisivanje vrše zainteresirane osobe, od
poluarka originala: 3 KM
kad prepisivanje vrši općinski organ uprave i osobe
iz čl 1. Odluke , od poluarka originala: 5 KM
kad općinski organ i pravne osobe iz čl. 1. Odluke
vrše prepisivanje službenih akata i dokumenata na
stranom jeziku, od poluarka originala: 8 KM

Za uvjerenja o slobodnom bračnom stanju: 5 KM
Napomena: Pored iznosa pristojbe iz ovog tarifnog
broja plaća se cijena obrasca: 1 KM
Tarifni broj 13.
Za uvjerenja o zajedničkom kućanstvu : 5 KM
Tarifni broj 14.

Tarifni broj 8.
Potvrde o životu: 5 KM
Za ovjeru ugovora, prema vrijednosti ugovora:
Tarifni broj 15.
•
•
•
•
•
•
•

do 1000 KM: 5 KM
od 1000 do 3000 KM: 10 KM
od 3000 do 5000 KM: 15 KM
od 5000 do 10 000 KM: 20 KM
od 10 000 do 50 000 KM: 30 KM
od 50 000 KM do 100 000 KM: 50 KM
preko 100 000 KM: 70 KM

Potvrde o uzdržavanju: 5 KM
Tarifni broj 16.
Za smrtovnicu za ostavinski postupak: 10 KM
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Tarifni broj 17.

Tarifni broj 28.

Za sastavljanje zapisnika o prijavi zaključenja braka:
3 KM

Zahtjev za usklađivanje i registraciju redova vožnje na
općinskim linijama:

Tarifni broj 18.

•
•
•

Za sklapanje braka:
•
•
•
•

u prostorijama matičnih ureda u toku radnog
vremena: 20 KM
u prostorijama matičnih ureda izvan radnog vremena:
30 KM
u prostorijama matičnih ureda neradnim danom: 40
KM
izvan prostorija matičnih ureda i u dane praznika:
50 KM

stari red vožnje: 50 KM
stari red vožnje s promjenom : 60 KM
novi red vožnje: 80 KM
Tarifni broj 29.
Prigovor na prijedlog redova vožnje: 50 KM
Tarifni broj 30.
Zahtjev za izdavanje radne knjižice: 5 KM
Tarifni broj 31.

V. OBLAST GOSPODARSTVA:
Zahtjev za upis u registar poljoprivrednih gospodarstava
i registar klijenata: 10 KM

Tarifni broj 19.
Zahtjev za obavljanje
ugostiteljstva: 100 KM

djelatnosti

trgovine

i

Tarifni broj 32.
Ovjera trgovačke knjige: 10 KM

Tarifni broj 20.
Tarifni broj 33.
Zahtjev za obavljanje obrta i srodnih djelatnosti: 50
KM
Tarifni broj 21.
Zahtjev za početak djelatnosti pravnih osoba (svaka
poslovna jedinica): 150 KM
Tarifni broj 22.
Zahtjev za odjavu djelatnosti: 20 KM
Tarifni broj 23.
Zahtjev za izmjenu rješenja zbog promjene naziva i
drugo: 20 KM
Tarifni broj 24.
Zahtjev za obavljanje prijevoza za osobne potrebe: 30
KM

Ovjera cjenika i normativa : 5 KM
VI. OBLAST IMOVINSKO- PRAVNIH POSLOVA:
Tarifni broj 34.
Za rješenje o dodjeli građevinskog zemljišta putem
neposredne pogodbe: 100 KM
Tarifni broj 35.
Za rješenje o dodjeli građevinskog zemljišta putem
natječaja: 150 KM
Tarifni broj 36.
Za rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na
izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu u svrhu
legalizacije objekta: 150 KM
Tarifni broj 37.

Tarifni broj 25.
Zahtjev za izdavanje sanitarne suglasnosti: 100 KM
Tarifni broj 26.
Zahtjev za ekshumaciju: 30 KM

Za rješenje o utvrđivanju prvenstvenog
korištenja zemljišta radi građenja: 100 KM

prava

Tarifni broj 38.
Za rješenje o utvrđivanja zemljišta za redovitu uporabu
objekta: 150 KM

Tarifni broj 27.
Tarifni broj 39.
Zahtjev za subvenciju kamata: 10 KM
Za rješenje o davanju suglasnosti za otuđenje
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nedovršenog objekta: 150 KM
Tarifni broj 40.
Za rješenje o utvrđivanju prava služnosti: 150 KM
Tarifni broj 41.
Za rješenje o uređenju međa na izgrađenom gradskom
građevinskom zemljištu: 200 KM

Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka11.Odluke o usaglašavanju pravnog statusa
Javnog poduzeća Radio Tomislavgrad d.o.o.Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 7/06),
Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj 26.
listopada 2009.godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju Skupštine Javnog poduzeća
Veterinarska stanica d.o.o. Tomislavgrad

Tarifni broj 42.
I
Za rješenje o preuzimanju iz posjeda neizgrađenog
gradskog građebivnskog zemljišta radi privođenja trajnoj
namjeni, odnosno radi uređenja za građenje: 50 KM
Tarifni broj 43.
Za rješenje o deizvlaštenju: 50 KM
Tarifni broj 44.
Za rješenje o ukidanju zajedničkog prava vlasništva
na bivšem kmetskom selištu i beglučkom odnosu : 100
KM
Tarifni broj 45.
Za rješenje o priznavanju prava vlasništva na
uzurpiranom zemljištu: 100 KM
Tarifni broj 46.

U Skupštinu Javnog poduzeća Veterinarska stanica
d.o.o. Tomislavgrad imenuje se:
Pomoćnik Općinskog načelnika za gospodarstvo,
inspekcije i zajedničke poslove.
II
Mandat Skupštine iz točke I ovoga rješenja sukladan
je mandatu Općinskog vijeća koje ga je imenovalo.
III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1734/09
Tomislavgrad, 26. listopada 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Odluka o izmjeni statusa nekretnine: 100 KM
***
Tarifni broj 47.
Za rješenje o prijenosu prava raspolaganja s jednog
pravnog subjekta na drugog: 50 KM
Tarifni broj 48.
Zahtjev za prijavu uzurpacijeu: 50 KM
Tarifni broj 49.
Za rješenje o izvršenju rješenja o prijavi uzurpacije:
100 KM,

Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 8.Odluke o osnivanju Javnog komunalnog
poduzeća d.o.o. Tomislavgrad («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad», broj 6/05 ) Općinsko vijeće
Tomislavgrad, na sjednici održanoj 26. listopada 2009.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju Skupštine
Javnog komunalnog poduzeća d.o.o.Tomislavgrad
I

Tarifni broj 50.
Zahtjev za zakup poljoprivrednog i građevinskog
zemljišta: 50 KM
TAJNIK TIJELA DRŽAVNE SLUŽBE
Kristijan Petrović, dipl. iur
***

U Skupštinu Javnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad
imenuje se:
Pomoćnik Općinskog načelnika za gospodarstvo,
inspekcije i zajedničke poslove.
II
Mandat Skupštine iz točke I ovoga rješenja sukladan
je mandatu Općinskog vijeća koje ga je imenovalo.
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III
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1733/09
Tomislavgrad, 26. listopada 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

broj 5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici
održanoj 26. listopada 2009. godine, donosi
ZAKLJUČAK
I
Pokreće se inicijativa za utvrđivanje naziva naseljenog
mjesta Bobara i izmjene naziva naseljenog mjesta Raško
u Roško Polje u općini Tomislavgrad.

***

II

Na temelju članka 15. stavak. 1. Zakona o ustanovama
(“Narodne novine HBŽ”, broj 10/98), članka 11. Odluke o
utemeljenju Javne ustanove Centra za odgoj i obrazovanje
djece i mladeži s poteškoćama u razvoju broj:01-02987/09 od 10. lipnja. 2009. godine, članka 4. stavak. 2.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik
Federacije BiH”, broj 12/03) i članka 61. Statuta općine
Tomislavgrad (“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”,
broj 2/99, 2/00 i 6/05), na prijedlog Općinskog načelnika,
donosi

Općinsko vijeće Tomislavgrad predlaže Parlamentu
Federacije Bosne i Hercegovine da donese Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju naseljenih
mjesta i izmjenama naziva seljenih mjesta u određenim
općinama i to u općini Tomislavgrad utvrdi novi naziv
naseljenog mjesta Bobara i ukine dosadašnji naziv
naseljenog mjesta Raško Polje i utvrdi novi naziv
naseljenog mjesta Roško Polje.

RJEŠENJE
o imenovanju privremenog ravnatelja
Javne ustanoveCentra za odgoj i
obrazovanje djece i mladeži
s poteškoćama u razvoju
Članak 1.
Za privremenog ravantelja Centra za odgoj i
obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju
“Nova nada” Tomislavgrad imenuje se Bože Kovačević.
Članak 2.
Privremeni ravantelj zastupa Ustanovu, na način da je
dužan obaviti pripreme za početak rada Ustanove, podnosi
prijavu za upis Ustanove u Sudski registar i obavlja druge
poslove pod nadzorom utemeljitelja Ustanove.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 01-02-1729/09
Tomislavgrad, 26. listopada 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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»,

III
Ovaj Zaključa stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom glasniku općine
Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1741/09
Tomislavgrad, 26. listopada 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 61. stavak 3. alineja 2.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 10. prosinca 2009. godine donosi
ODLUKU
o ponovnom raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih zajednica na području općine Tomislavgrad
Članak 1.
Ovom Odlukom vrši se ponovno raspisivanje izbora
za članove vijeća mjesnih zajednica na području općine
Tomislavgrad za mjesne zajednice:
MZ Letkla,
MZ Omolje,
MZ Borčani,
MZ Bobara,
MZ Sjever Tomislavgrad,
MZ Jug Tomislavgrad.
Odlukom se određuje nadnevak održavanja izbora,
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organizacija i provođenja izbora i druga pitanja za
provođenje izbora.
Članak 2.
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih zajednica
iz članka 1.ove Odluke za dan 24.siječnja 2010.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.
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 7. veljače 2008.
godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
utemeljenju i organizaciji mjesnih zajednica na području
općine Tomislavgrad, broj: 01-02-_______/09 od
__________ 2009.godine.

novine F BiH», broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03,
68/05, 91/07 i 84/08), članka 2. i 3. Zakona o javnim
poduzećima u Federaciji BiH («Službene novine F BiH»,
broj 8/05, 81/08 i 22/09) i članka 37. i 61. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na
sjednici održanoj 10. prosinca 2009. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća
d.o.o. Tomislavgrad
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća
d.o.o. Tomislavgrad, broj: 01-02-104/05 od 29.12.2005.
godine i broj: 01-02-1228/09 od 24.07.2009. godine, u
članku 11. stavak 2. riječ: «četiri» zamjenjuje se riječju:
«dva».
Članak 2.
U članku 12. stavak 2. iste Odluke riječ «tri» zamjenjuje
se riječju dva.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

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.

Broj: 01-02- 1959/09
Tomislavgrad, 10. prosinca 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 24. Zakona o načelima lokalne
samouprave F BiH («Službene novine F BiH», br. 49/06 i
članka 77. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad», br.2/99, 2/00 i 6/05), a u skladu sa
člankom 10.Pravila Mjesne zajednice («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad» broj 7/06 Općinsko vijeće na
sjednici održanoj 10. prosinca 2009. godine, d o n o s i

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 01-02-1958/09
Tomislavgrad, 10. prosinca 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 311. stavak 2. a u skladu s člankom
313. Zakona o gospodarskim društvima («Službene

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i
organizaciji MZ na području općine Tomislavgrad
Članak 1.
U Odluci o utemeljenju i organizaciji mjesnih
zajednica na području općine Tomislavgrad,broj:01-02354/08 od 07.veljače 2008.godine, u članku 2.stavak 1.iza
rednog broja 26.MZ Sjever Tomislavgrad sa sjedištem u
Tomislavgradu, dodaju se riječi:
27 MZ Letka,
sa sjedištem u Letki,
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28 MZ Omolje,
sa sjedištem u Omolju,
29 MZ Bobara,
sa sjedištem u Bobari.
Članak 2.
U članku 3. pod rednim brojem 3.točka 2.se briše,
a točka 3. postaje točka 2, dok se u stavku 2. broj 9.
zamjenjuje brojem 6.
pod rednim brojem 8. u točki 1.broj 4.zamjenju se
brojem 7., dok se točka 2.briše,
pod rednim brojem 19.točka 2. se briše, a u stavku 2
broj 9.zamjenjuje se brojem 7.
Članak 3.
U članku 3.točke 26.stavka 2. iza točke, dodaju se
riječi:
27. Mjesna zajednica Letka, obuhvaća
naseljeno mjesto grupirano u mjesno područje 1 Letka,
bira 5 članova vijeća,
Mjesna zajednica Letka broji 5 članova vijeća
MZ.
28. Mjesna zajednica Omolje, obuhvaća
naseljeno mjesto grupirano u mjesno područje 1
Omolje, bira 7 članova vijeća,
Mjesna zajednica Omolje broji 7 članova vijeća MZ.
29. MZ Bobara, obuhvaća naseljeno mjesto
grupirano u mjesno područje 1 Bobara, bira 9 članova
vijeća,
Mjesna zajednica Bobara broji 9 članova vijeća
MZ.

Članak 1.
Usvaja se Plan parcelacije za izgradnju turističkorekreacijskih objekata i pratećih sadržaja na zemljištu
označenom kao k.č.br.1573/18 u K.O.Korita u površini
22727 m2 i k.č.br.1002/778 u K.O.Grabovica u površini
41290 m2.
Plan parcelacije sa Planom građevnih linija koje je
izradio d.d. Delminium Zidine, Tomislavgrad, sastavni
je dio ove Odluke.
Članak 3.
Lokacijska dozvola za svaki pojedini objekt, pored
suglasnosti temeljnih na zakonskim propisima treba
sadržavati urbanističko -tehničke uvjete i to:
• građevinske linije na grafičkom prilogu sa mjerama
i drugim podacima, a prema Planu parcelacije iz
članka 2.ove Odluke,
• uvjete uređenja prostora , na taj način da će budući
korisnici sami financirati izgradnju pristupnih
putova, priključenje na elektro i vodovodnu mrežu
kao i obvezu rješavanja kanalizacije izgradnjom
propisanih kanalizacijskih sustava (kanalizacione
mreže i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda),
• bliže uvjete za arhitektonske oblikovanje objekata,
kao što su katnost, odnos objekata u odnosu na
susjedne objekte, prometnice i granice parcele,
dorada fasade i krovište,
• prilikom izrade detaljnih planova obvezno je
zaštiti nekropolu stećaka koja se nalazi na dijelu
k.č.br.1002/778 u K.O.Grabovica.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 01-02-1957/09
Tomislavgrad, 10. prosinca 2009. god.

Broj: 01-02-1960/09
Tomislavgrad, 10. prosinca 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***

Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00,
6/05), a u svezi s člankom 11. i 22. Zakona o prostornom
uređenju («Narodne novine HBŽ», broj 14/98), Općinsko
vijeće općine Tomislavgrad, na sjednici održanoj 10.
prosinca 2009. godine , d o n i j e l o j e
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju
Plana parcelacije za lokacije Galin lakat i Naklo
na prostoru Buškog jezera

Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99,
2/00, 6/05), a u svezi s člankom 19. Zakona o prometu
nekretnina («Sl.list SRBiH»,broj 38/78, 4/89, 29/90, 22/91
i «Sl. list RBiH», broj 21/92, 3/93, 13/94,18/94), Općinsko
vijeće općine Tomislavgrad, na sjednici održanoj dana,
10. prosinca 2009.god. d o n i j e l o j e
ODLUKU
o prodaji garaža
Članak 1.
Prodaje se 8 garaža koje se nalaze u suterenu stambene
zgrade u Ul. Malog Marijana bb u Tomislavgradu.
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Članak 2.
Prodaja će se izvršiti javnim nadmetanjem ili
pribavljanjem pismenih ponuda, a postupak prodaje
obavit će Povjerenstvo za provođenje natječaja.
Članak 3.
Početna cijena za svaku garažu je 7.197,46 KM .
Članak 4.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da može zaključiti
kupoprodajne ugovore sa kupcima garaža i o istom
izvijesti Općinsko vijeće.

unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.
Članak 4.
Općina Tomislavgrad zadržava pravo da u svako doba
opozove ovo Rješenje i traži vraćanje u posjed ustupljenih
prostorija.
Članak 5.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine
Tomislavgrad”.
Broj: 01-02-1961/09
Tomislavgrad, 10. prosinca 2009. god.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku
općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-1954/09
Tomislavgrad, 10. prosinca 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 13. stavak 2. alineja 5. Zakona
o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne
i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”,
49/06) i članka 61. stavak 5. alineja 3 Statuta Općine
Tomislavgrad (“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”,
2/99,2/00 i 6/05), Općinsko vijeće na sjednici održanoj
dana 10. prosinca 2009. d o n o s i

Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***
Na temelju članka 36. Odluke o osnivanju Javnog
poduzeća za upravljanje i zbrinjavanje otpadom Pakline,
društvo sa ograničenom odgovornošću, broj: 01-02456/09 od 18.03.2009. godine i članka 37. stavak 1.
alineja 5. Statuta Općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad”, 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko
vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 10. prosinca
2009., d o n o s i
RJEŠENJE
I

RJEŠENJE
o ustupanju na korištenje prostorija

Ovlašćuje se načelnik Općine Tomislavgrad, Ivan
Vukadin, da zajedno sa predstavnicima općina ProzorRama i Kupres, kod ovlaštenog notara potpiše ugovor o
osnivanju Javnog poduzeća za zbrinjavanje i upravljanje
otpadom “PAKLINE”, društvo sa ograničenom
odgovornošću.

Članak 1.

II

Ustupaju se na korištenje poslovne prostorije u zgradi
obrambenih struktura u Tomislavgradu, u ulici Brigade
Kralja Tomislava b.b., ulaz broj II, kat II, te dio skladišta
u podrumu zgrade, Ministarstvu unutarnjih poslova
Livno, za potrebe rada Policijske uprave i Policijske
postaje Tomislavgrad.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a o objaviti će se u “Službenom glasniku Općine
Tomislavgrad”.

Članak 2.
Prostorije iz članka 1. ovog rješenja ustupaju se na
korištenje bez naknade na neodređeno vrijeme.

Broj: 01-02-1964/09
Tomislavgrad, 10. prosinca 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***

Članak 3.
Stupanje u posjed kao i uvjeti korištenja prostorija
iz članka 1. ovog Rješenja od strane Policijske uprave/
Policijske postaje Tomislavgrad definirati će se posebnim
ugovorom između općinskog načelnika i ministara

Na temelju članaka 13. Zakona o načelima lokalne
samoupravi 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
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Općinskog vijeća Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad br. 5/04), Općinsko vijeće Tomislavgrad
na sjednici održanoj 10. prosinca 2009. godine donosi
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Javnog
Komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad
za 2008.godinu.
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Javnog komunalnog
poduzeća d.o.o. Tomislavgrad za 2008.godinu.

Broj: 01-02-1970/09
Tomislavgrad, 10. prosinca 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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
30. prosinca 2009.godine, d o n o s i

Članak 2.
Izvješće o radu Javnog komunalnog poduzeća d.o.o.
Tomislavgrad za 2008..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: 01-02-1969/09
Tomislavgrad, 10. prosinca 2009. god.

ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine
Članak 1.
UTVRĐUJE SE da je izgubilo status nekretnine u
općoj uporabi zemljište označeno po zemljišno-knjižnom
stanju kao::
• k.č.br.1276/5 zv. put upisana u Iskaz I površine 260 m2
u K.O.Prisoje kao javno dobro Općine Tomislavgrad
sa dijelom 1/1.
Članak 2.

Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, 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 10. prosinca 2009. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Javnog poduzeća
Radio Tomislavgrad d.o.o. za 2008.godinu

U zemljišnim knjigama općine Tomislavgrad brisat
će se upis zemljišta iz točke 1.ove Odluke kao nekretnine
od općeg interesa u Iskazu I u K.O. Prisoje, a navedeno
zemljište će se upisati na ime državnog vlasništva u
odgovarajući zemljišno-knjižni uložak, čiji je nositelj
prava vlasništva općina Tomislavgrad.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».
Broj: 01-02-13/10
Tomislavgrad, 30. prosinca 2009. god.
Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Članak 1.
***
Usvaja se Izvješće o radu Javnog poduzeća Radio
Tomislavgrad d.o.o.za 2008.godinu.
Članak 2.
Izvješće o radu Javnog poduzeća Radio Tomislavgrad
d.o.o. za 2008.godinu sastavni je dio ovoga rješenja.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad».

Na temelju članka 21. a u s vezi s člankom 24. Zakona o
Proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene
novine F BiH», broj 19/06 i 76/08), članka 18. stavak 2.
Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji
Bosne i Hercegovine, («Službene novine F BiH», broj
49/06), i članka 61. stavak 3.alineja 2. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»
broj 2/99, 2/00, i 6/05), Općinsko vijeće Tomislavgrad na
sjednici održanoj 30. prosinca 2009. godine, d o n o s i
ODLUKU
o privremenom financiranju općine Tomislavgrad
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u vremenu od 01. siječnja do 31. ožujka 2010.godine.

prof. Mate Kelava, v.r.

Članak 1.

***

Do donošenja Proračuna općine Tomislavgrad za
2010.godinu, financiranje javnih rashoda općine vršit će
se privremeno po Odluci Općinskog vijeća.

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, 1/90 i 22/91), članka
18. Zakona o građevnom zemljištu («Službene novine
Federacije BiH», broj 67/05), Općinsko vijeće Općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 30. prosinca
2009. godine, d o n o s i

Članak 2.
Privremeno financiranje potreba za navedeno
razdoblje vršit će se srazmjerno sredstvima utrošenim
u istom razdoblju prethodne godine, odnosno najviše do
tromjesečnog prosjeka za prethodnu proračunsku godinu
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik i pomoćnik načelnika
za financije da do iznosa iz članka 2. ove Odluke izvrše
raspored ostvarenih prihoda na korisnike Proračuna
općine Tomislavgrad.
Članak 4.
Proračunski korisnici ne mogu započeti nove ili
proširene programe i aktivnosti u vremenu privremenog
financiranja.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
primjenjivat će se od 01.siječnja do 31.ožujka 2010.
godine.
Odluka će se objaviti u «Službenom glasniku» općine
Tomislavgrad».

RJEŠENJE
1. PRENOSI SE PRAVO RASPOLAGANJA na
nekretnini sa sadašnjeg nositelja toga prava Seljačke
zadruge S.O.J. Roško Polje iz Roškog Polja, po
starom katastarskom operatu bez naknade na Općinu
Tomislavgrad, i to kako slijedi:
• k.č.1484/96 zv.»Mjesni prostor» upisana u zk.ul. 926
površine 210 m2 u K.O.Roško Polje.
Predmetna parcela po novom katastarskom operatu
označena je kao k.č.3551 zv.»Kućište» u prirodi dvorište
u pov. od 120 m2 upisana u PL 154 u K.O.Roško Polje
na ime Ante (Ivana) Kolak zv.»Šulje» iz Roškog Polja u
dijelu od 2/3 i Matije (Pere) Kolak rođ.Šapina ud.Ivana iz
Roškog Polja u dijelu od 1/3.
2. Na zemljištu iz točke 1. iz dispozitiva ovog
rješenja određuje se uknjižba prava raspolaganja po
zemljišnoknjižnom operatu u korist Općine Tomislavgrad
u dijelu 1/1.
Broj: 05/2-31-5-1742/09
Tomislavgrad, 30. prosinca 2009. god.

Broj: 01-02-12/10
Tomislavgrad, 30. prosinca 2009. god.

Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća

***

Na temelju članka 23. stavak 4, a u svezi s člankom 24. Zakona o proračunu Federacije BiH (“Sl. Novine F BiH, br.
19/06) i na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad (Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, br. 2/99, 2/00 i 6/05),
Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 30. prosinca 2009. d o n o s i
Odluku
o izmjenama i dopunama proračuna
Općine Tomislavrad za 2009. godinu
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I - OPĆI DIO
Članak 1.
Rebalans proračun općine Tomislavgrad za 2009. godinu sadrži:
KOD

Plan 2009.

Izvr.30.11.09

Rebalans

Indeks

1

2

3

4

5

5/3

A

PRIHODI

11.456.000

8.261.411

9.524.231

83,14

B

RASHODI

11.456.000

7.223.623

9.524.231

83,14

Članak 2.
Prihodi i rashodi po skupinama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2009. godinu kako slijedi:
PRIHODI I PRIMICI - OPĆI DIO
EK.
KOD

A-PRIHODI

1

2

71

I - POREZNI PRIHODI

71 000

Porez na dobit poj. i pod.

711 111

Porez na dobit fiz. osoba

711 112

Porez na dobit od polj. dj.

711 113

Porez na dobit od aut. prava

711 115

Plan 2009. Izvr.30.11.09.
4

Rebalans

Indeks

5

5/3

4.500.000

3.231.262

3.808.655

84,64

49.000

13.520

17.100

34,90

6.000

2.760

4.000

66,67

1.229

2.000

#DIJ/0!

3.000

17

100

3,33

Porez na prihod od imovine

10.000

9.514

11.000

110,00

711 211

Porez na dobit poduzeća

30.000

713 000

Porez na plaću i radnu snagu

470.000

41.257

52.000

11,06

713 111

Porez na plaću i dr.os. primanja

350.000

28.196

35.000

10,00

713 113

Porez na dodatna primanja

120.000

13.061

17.000

14,17

714 000

Porez na imovinu

130.000

201.399

255.000

196,15

714 111

Porez na imovinu

50.000

68.594

85.000

170,00

714 131

Porez na promet nekretnina

80.000

132.805

170.000

212,50

715 000

Porez na promet proizvoda i usluga

140.000

108.188

130.000

92,86

716 000

Prihodi od poreza na dohodak

306.421

330.000

#DIJ/0!

717 000

Prihodi od neizravnih poreza

3.600.000

2.457.364

2.896.055

80,45

717 131

Naknada za puteve iz cij.nafte i naf.der

300.000

229.323

260.000

86,67

717 141

PDV

3.300.000

2.228.041

2.636.055

79,88

719 000

Ostali porezi

111.000

103.113

128.500

115,77

0,00
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719 112

Porez na reklame

719 113

Porez na tvrtku

80.000

96.350

120.000

150,00

719 114

Porez na plaću za zaštitu od nesreća

31.000

5.762.

7.000

22,58

719 115

Poseban porez za zaštitu od nesreća

1.001

1.500

#DIJ/0!

72

II - NEPOREZNI PRIHODI

2.382.864

2.748.500

114,52

721 110

Prihod od financijske i nemat.imovine

6.000

0,00

721 112

Prihod od koncesija

6.000

0,00

721 120

Prihodi od zemljišne rente i iznajmljiv.

180.000

98.564

135.000

75,00

721 121

Prihodi od zemljišne rente

150.000

89.128

120.000

80,00

721 129

Prihodi od ost. materij.imov.-po građ.doz.

30.000

9.436

15.000

50,00

721 210

Ost. prihodi od financ. i nem. imov.

1.000

476

1.000

100,00

721 211

Prihodi od kamata na depozite u banci

1.000

476

1.000

100,00

721 220

Ostali prihodi od zemlj. rente i iznaj.

1.370.000

1.534.726

1.750.000

127,74

721 221

Prihodi od hidroakumulacije

1.200.000

1.431.029

1.600.000

133,33

721 222

Prihodi od zakupa

170.000

103.697

150.000

88,24

722 130

Općinske takse

40.000

25.800

35.000

87,50

722 131

Općinske administrativne takse

40.000

25.800

35.000

57,50

722 430

Općinske naknade

501.000

405.459

461.000

92,02

722 432

Naknade za osiguranje od požara

1.000

439

1.000

100,00

722 433

Općinska komunalna naknada

50.000

23.560

30.000

60,00

722 435

Sredstva za sport

120.000

121.622

130.000

108,33

722 436

Prihodi od proračunskih korisnika

50.000

17.371

20.000

40,00

722 439

Ostale općinske naknade

280.000

242.467

280.000

100,00

722 530

Cestovna naknada

125.000

84.251

105.000

84,00

722 531

Naknada za upor.put.za voz.prav.osoba

50.000

28.882

35.000

70,00

722 532

Naknada za upor.put.za voz. građana

75.000

55.369

70.000

93,33

722 580

Posebna naknada za zašt. od prirodnih nepogoda

42.696

51.500

#DIJ/0!

722 581

Posebna naknada za zašt. od prirodnih nepogoda

41.362

50.000

#DIJ/0!

722 582

Posebna naknada za zašt. od prirodnih nepogoda

1.334

1.500

#DIJ/0!

722 630

Prihodi od pružanja usluga

160.000

184.367

200.000

125,00

722 631

Prihodi od terminala

160.000

184.367

200.000

125,00

2.400.000
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723 130

Novčane kazne po opć. propisima

5.000

0,00

723 131

Novčane kazne po opć. propisima

5.000

0,00

722 700

Ostale uplate

722 731

Uplate anuiteta za dane kredita pojed.

722 761

Uplata refundacija bolovanja iz ran. god.

12.000

6.525

10.000

83,33

2.000

1.250

2.000

100,00

10.000

4.640

7.000

70,00

635

1.000

#DIJ/0!

Ostale refundacije
73

III - TEKUĆE POTPORE

3.466.000

1.718.166

1.953.593

56,36

731 110

Tekuće potpore iz inozemstva

1.606.000

182.622

371.567

23,14

731 111

Uplate od Đakonije

19.539

19.539

#DIJ/0!

731 112

Tekuće potpore iz inozemstva - RH

64.912

219.970

13,70

Potpore od GAP-a

78.613

112.500

#DIJ/0!

A.Deppe - za vrtić

19.558

19.558

#DIJ/0!

1.606.000

732 110

Od ostalih razina vlasti

1.760.000

1.417.458

1.463.940

83,18

732 112

Potpore od Federacije

1.560.000

1.402.027

1.410.000

90,38

732 114

Potpore od Županije

200.000

15.431

53.940

26,97

732 120

Od pravnih osoba

100.000

118.086

118.086

118,09

732 122

Elektroprivreda HZ HB

732 122

JP Sliv Jadranskog mora

732 122

Fondacija za održivi razvoj “Odraz”

74

IV - PRIHODI OD CARINA I OSTALE
UVOZNE PRISTOJBE

777 770

Prihodi od carina i ost. uvoz. pristojbe

81

#DIJ/0!
100.000

0,00
118.086

118.086

#DIJ/0!

30.000

2.398

5.000

16,67

30.000

2.398

5.000

16,67

V - KAPITALNI PRIMICI

570.000

431.761

513.524

90,09

811 111

Prihodi od prodaje zemljišta

425.000

338.389

400.000

94,12

814 100

Kredit svjetske banke

145.000

93.372

113.524

78,29

VI - PRENIJETA SREDSTVA

490.000

494.959

494.959

101,01

11.456.000 8.261.411

9.524.231

83,14

UKUPNO I+II+III+IV+V+VI
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RASHODI I IZDACI - OPĆI DIO
EK.
KOD

B-RASHODI

I - Pokriv. dijela deficita iz ran. god.

Plan 2009. Izvr.30.11.09.

Rebalans

Indeks

262,50

400.000

1.045.190

1.050.000

II - TEKUĆI IZDACI

6.101.500

3.878.521

5.246.803

85,99

611 100

Bruto plaće i naknade

1.634.500

1.128.491

1.437.000

87,92

611 200

Naknade troškova uposlenih i skupš.

579.160

384.199

540.500

93,32

612 000

Doprinosi poslodavca i ostali
doprinosi

168.040

118.456

169.400

100,81

613.000

Izdaci za materijal i usluge

922.400

591.061

781.743

84,75

613 100

Putni troškovi

49.000

20.362

28.500

58,16

613 200

Elektr. energija, jav. rasvj. i grijanje

179.000

95.027

165.243

92,31

613 300

Pošt. telekom. i komunal. usluge

305.000

249.679

286.000

93,77

613 400

Nabavka materijala i servis usluge

50.000

21.774

35.000

70,00

613 500

Usluge prijevoza i gorivo

50.000

11.748

20.000

40,00

613 700

Tekuće održavanje i ostale usluge

30.000.

6.695

13.000

43,33

613 800

Osiguranje i bankarske usluge

20.000

17.274

20.000

100,00

613 900

Ostale usluge

109.400

76.283

101.000

92,32

613 600

Troškovi zakupa car. Terminala

130.000

92.219

113.000

86,92

614

Tekući prijenosi - grantovi

2.797.400

1.656.314

2.318.160

82,87

75.500

18.511

30.000

39,74

Prijenosi školama i prijevoz đaka

953.000

487.701

757.315

79,47

Grantovi športskim klubovima

270.000

226.483

256.545

95,02

Socijalna skrb

521.300

351.283

433.300

83,12

Ostali prijenosi

321.000

260.121

304.000

94,70

Grantovi udrugama i pol. strankama

185.600

103.753

135.000

72,74

Poticaji gospodarstvu

140.000

40.291

82.000

58,57

74.000

1.000

65.000

87,84

7.000

4.570

5.000

71,43

250.000

162.601

250.000

100,00

4.954.500

2.299.912

3.227.428

65,14

Tekuća rezerva

Transferi za san.elem.nepogoda
Transfer za izbore
311 111/1

Obveze po sudskim presudama
III - KAPITALNI IZDACI
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615 i 821

Rekonstrukcija i investic. ulaganja

821 321

Nabavka automobila

UKUPNO IZDACI I+II+III

4.884.500

2.256.412

3.175.428

65,01

70.000

43.500

52.000

74,29

11.456.000 7.223.623 9.524.231

83,14

II - POSEBAN DIO
Članak 3.
Rashodi od 9.524.231 KM, raspoređuju se po korisnicima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
I

UKUPNI IZDACI

II

DEFICIT IZ RANIJIH GODINA

III

TEKUĆI IZDACI

IV

KAPITALNI IZDACI

11.456.000

7.223.623

9.524.231

83,14

400.000

1.045.190

1.050.000

262,50

6.101.500.

3.878.521

5.246.803

85,99

4.954.500

2.299.912

3.227.428

65,14

10
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101

OPĆINSKO VIJEĆE

611 100

Rebalans

Indeks

196.740

123.948

172.000

87,43

* Bruto plaće i naknade

88.000

55.170

70.000

79,55

611 200

*Naknade troškova zapo i skupš.zastu.

84.500

52.938

82.000

97,04

611 210

Naknade za prijevoz

1.500

1.737

2.000

133,33

611 220

Ostale naknade

13.000

5.380

10.000

76,92

611 240**

Naknade za rad u OV

70.000

45.821

70.000

100,00

612 000

*Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

9.240

5.773

8.000

86,58

613 000

Izdaci za materijal i usluge

15.000

10.067

12.000

80,00

613 100

Putni troškovi

5.000

910

2.000

40,00

613 900

Ostale usluge

10.000

9.157

10.000

100,00

Broj uposlenih

2

2

102

STRUČNA SLUŽBA

47.100

39.670

47.000

99,79

611 100

Bruto plaće i naknade

33.000

27.775

33.000

100,00

611 200

Naknade troškova uposlenih

10.000

8.989

10.000

100,00

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

3.500

2.906

3.500

100,00

613 000

Izdaci za materijal i usluge

500

83,33

600
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Broj uposlenih

2

2

103

OPĆINSKI NAČELNIK

412.900

22.024

308.000

74,59

611 100

*Bruto plaće i naknade

190.000

126.916

160.000

84,21

611 100

Bruto plaće i naknade pripravnika

49.000

611 200

*Naknade troškova zaposlenih

90.500

57.221

77.000

85,08

611 210

Naknade za prijevoz

7.000

5.811

7.000

100,00

611 220

Ostale naknade

83.500

51.410

70.000

83,83

611 221

Naknade za topli obrok

32.000

14.235

25.000

78,13

611 225*

Otpremnine u sluč. otkaza ili mirovine

20.000

13.653

27.000

135,00

611 228

Naknade za komisije i ostale naknade

31.500

37.175

45.000

142,86

612 000

*Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

20.000

13.653

27.000

135,00

613 000

*Izdaci za materijal i usluge

63.400

24.234

44.000

69,40

613 100

Putni troškovi

19.000

10.401

15.000

78,95

613 900

Ostale usluge i troškovi reprezentacije

44.400

13.833

29.000

65,32

Troškovi reprezentacije

36.400

9.933

25.000

68,68

8.000

3.900

4.000

50,00

Troškovi obilježavanja Dana općine
Broj uposlenih

0,00

7

7

UKUPNO (101+102+103)

640.740

385.642

527.000

82,25

11

SLUŽBA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

186.000

158.590

196.500

105,65

611 100

Bruto plaće i naknade

126.500

105.972

131.000

103,56

611 200

Naknade troškova zaposlenih

45.000

40.769

50.000

111,11

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

13.300

11.089

14.500

109,02

613 000

Izdaci za materijal i usluge

1.200

760

1.000

83,33

Broj uposlenih
12

SLUŽBA ZA GOSP.INSPEK. I ZAJED.
POSLOVE

611 100

9

9

1.165.500

804.443

1.051.243

90,20

Bruto plaće i naknade

363.000

278.858

350.000

96,42

611 200

Naknade troškova zaposlenih

110.000

65.321

100.000

90,91

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

39.000

29.180

38.500

98,72

613 000

Izdaci za materijal i suluge

653.500

431.084

562.743

86,11

613 100

Putni troškovi

8.500

7.828

8.500

100,00
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613 200

613 300
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Elekt.energija i grijanje

165.000

73.566

134.243

82,57

Izdaci za javnu rasvjetu

60.000

24.842

51.243

85,41

Izdaci za električnu energiju i grijanje

105.000

48.724

85.000

80,95

Pošt. telekom. i komunalne usluge

295.000

241.639

275.000

93,22

45.000

38.350

45.000

100,00

Izdaci za usluge održavanja čistoće

100.000

80.250

100.000

100,00

Zimska služba

120.000

123.039

130.000

108,33

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga

Sanacija divljih deponija i održ.privrem.

30.000

613 400

Nabavka materijala

50.000

21.774

35.000

70,00

613 500

Izdaci za usluge prijevoza i goriva

35.000

11.748

20.000

57,14

613 700

Izdaci za tekuće održavanje

30.000

6.695

13.000

43,33

613 800

Osiguranje i bankarske usluge

20.000

17.274

20.000

100,00

613 900

Ugovorene usluge

50.000

50.560

55.000

110,00

821 321

Nabavka automobila
Broj uposlenih

0,00
20

20

13

SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO,
PROSTORNO UREĐENJE

156.800

115.090

147.000

93,75

611 100

Bruto plaće i naknade

110.000

78.948

100.000

90,91

611 200

Naknade troškova zaposlenih

33.000

27.571

35.000

106,06

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

11.600

8.261

11.000

94,83

613 000

Izdaci za materijal i usluge

2.200

310

1.000

45,45

Broj uposlenih

4+2 dep.

4+2 dep.

14

SLUŽBA ZA GEODETSKE,
IMOV.-PRAV. POSLOVE

193.000

106.828

156.000

80,83

611 100

Bruto plaće i naknade

126.500

77.815

105.000

83,00

611 200

Naknade troškova zaposlenih

49.000

20.847

37.000

75,51

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

13.500

8.142

13.000

96,30

613 000

Izdaci za materijal i usluge

4.000

24

1.000

25,00

Broj uposlenih

6

6

15

SLUŽBA ZA PLANIRANJE, RAZVOJ I
INVEST.

94.460

50.274

68.000

71,99

611 100

Bruto plaće i naknade

66.000

35.250

45.000

68,18

611 200

Naknade troškova zaposlenih

19.460

10.725

17.000

87,36
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612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

7.000

3.689

5.000

71,43

613 000

Izdaci za materijal i usluge

2.000

610

1.000

50,00

Broj uposlenih
17

SLUŽBA ZA PITANJA BRANITELJA

611 100

2

2

103.600

53521

71.000

68,53

Bruto plaće i naknade

71.500

37.346

47.000

65,73

611 200

Naknade troškova zaposlenih

23.500

12.219

18.000

76,60

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

7.600

3.908

5.000

65,79

613 000

Izdaci za materijal i usluge

1.000

48

1.000

100,00

Broj uposlenih

3

3

18

SLUŽBA ZA DRUŠ. DJEL. I
OPĆU UPRAVU

448.000

326.114

429.000

95,76

611 100

Bruto plaće i naknade

314.000

227.102

300.000

95,54

611 200

Naknade troškova zaposlenih

93.000

73.734

93.000

100,00

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

33.000

23.763

33.000

100,00

613 000

Izdaci za materijal i usluge

8.000

1.515

3.000

37,50

613 100

Putni troškovi

3.000

613 900

Ostale usluge

5.000

Broj uposlenih

20

18

19

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU

84.100

64.818

85.500

101,66

611 100

Bruto plaće i naknade

60.500

48.915

61.000

100,83

611 200

Naknade troškova zaposlenih

16.200

10.785

17.000

104,94

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

6.400

5.118

7.000

109,38

613 000

Izdaci za materijal i usluge

1.000

500

50,00

3

3

Broj uposlenih
21

PRAVOBRANITELJSTVO

46.900

35.167

44.400

94,67

611 100

Bruto plaće i naknade

36.500

28.424

35.000

95,89

611 200

Naknade troškova zaposlenih

5.000

3.080

4.500

90,00

612 000

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi

3.900

2.974

3.900

100,00

613 000

Izdaci za materijal i usluge

1.500

689

1.000

66,67

Broj uposlenih
20

FINANC. DRUŠT. DJELATNOSTI

614 312

ŠKOLSTVO

1

953.000

1

487.701

757.315

79,47
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OŠ Tomislavgrad
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100.000

68.097

90.000

90,00

OŠ Bukovica

80.000

28.694

60.000

75,00

OŠ Prisoje

40.000

21.511

35.000

87,50

Studentske stipendije

38.500

26.280

38.500

100,00

500.000

185.561

350.000

70,00

14.000

6.058

10.000

71,43

180.500

151.500

173.815

96,30

521.300

351.283

433.300

83,12

19.300

16.500

19.300

100,00

Centar za socijalnu skrb

126.000

113.953

126.000

100,00

Troškovi smještaja u ustanove

156.000

141.626

170.000

108,97

Jednokratne novčane pomoći

20.000

18.589

20.000

100,00

Starački dom

50.000

31.400

45.000

90,00

5.000

1.200

3.000

60,00

100.000

10.000

30.000

30,00

Otplata vozila Hitne pomoći

25.000

18.015

20.000

80,00

Subvencije cijena za snabdjev.pitkom vodom

20.000

190.000

164.382

183.093

96,36

HNK TOMISLAV

41.500

34.925

37.500

90,36

HKK TOMISLAV

12.500

12.708

12.708

101,66

ŽKK TOMISLAV

7.500

7.425

14.775

197,00

TKD KORYO

4.800

3.744

4.320

90,00

MNK PETAR

4.700

3.196

4.230

90,00

KUGLAČKI KLUB TOMISLAV

6.000

4.560

5.400

90,00

RK TOMISLAV

4.400

3.388

3.960

90,00

NK ŠUJICA

7.000

7.254

7.300

104,29

NK BUŽAN

4.500

3.870

4.050

90,00

NK CROATIA - TG

3.500

1.400

3.150

90,00

Učešće općine u prijevozu učenika
Glazbena škola
Dječiji vrtić
Centar za posebne potrebe - defektolog
614 313

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB
Crveni križ

Naknada za mrtvozorstvo
Sufinanc. Službe Hitne pomoći

614 314

FINANCIRANJE ŠPORTA I ŠP. KUL.
I - Grantovi športskim kl.
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HŠK TOMISLAV

2.800

600

2.520

90,00

SKI KLUB STRIŽ

2.000

2.000

2.000

100,00

AK TOMISLAV

400

RK DELMINIUM

5.800

5.148

5.250

90,52

ŠN PEPE

2.900

2.494

2.600

89,66

1.310

1.600

#DIJ/0!

3.000

2.610

2.700

90,00

Grant GŠD

63.740

67.750

69.030

108,30

II - Održavanje športskih objekata

12.960

TKD ŠUJICA
KK DELMINIUM

III - Troškovi školskih natjecanja

3.161

4.500

90,00

IV - Troškovi prijevoza klubova

45.000

36.689

43.952

97,67

V - Ostali troškovi za financiranje športa

30.000

22.251

25.000

83,33

270.000

226.483

256.545

95,02

58.000

26.226

30.000

51,72

6.000

2.700

2.700

45,00

III - Transferi nevladinim udrugama

65.000

46.650

54.300

83,54

Transfer “Kap ljubavi”

20.000

15.500

18.000

90,00

7.000

5.650

6.300

90,00

30.000

23.500

27.000

90,00

8.000

2.000

3.000

37,50

11.600

2.012

3.000

25,86

Troškovi rada s mladima

2.800

794

1.000

35,71

Financiranje projekata mladih

8.800

1.218

2.000

22,73

140.600

77.588

90.000

64,01

GRANTOVI POLIT. STRANKAMA

45.000

26.165

45.000

100,00

UKUPNO

45.000

26.165

45.000

100,00

321.000

260.121

304.000

94,70

Vatrogasno društvo

83.000

95.637

105.000

126,51

Radio Tomislavgrad

94.000

92.750

94.000

100,00

Radio Herceg - Bosne

30.000

8.000

16.000

53,33

Kulturno - informativni centar

74.000

60.200

74.000

100,00

GRANTOVI UDRUGAMA
I - Udruge domovinskog rata
II - Hrvat. udruga pol. zatvorenika

Transfer za “Merhamet”
Transfer za “Udrugu Nada”
Transfer ostalim nevladinim udrugama
IV - Rad sa mladima

UKUPNO I+II+III+IV+V
614 316

614 317

0,00

5.000

UKUPNO I+II+III+IV+V
614 315

0,00

OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI
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Franjevački muzej Tomislavgrad
Kulturno - umjetnička društva
614 000

614 000

5.000

5.000

100,00

35.000

3.534

10.000

28,57

140.000

40.291

82.000

58,57

140.000

40.-291

82.000

58,57

TRANSFER ZA IZBORE

7.000

624

5.000

71,43

UKUPNO

7.000

4.570

5.000

71,43

TRANS.ZA POSEB.NAMJ.-ELEM.NEPOGODE

74.000

1.000

65.000

87,84

Preventivne mjere zaštite i spašavanja

15.000

15.000

100,00

Obuka Stožera civilne zaštite

3.000

3.000

100,00

Obuka službi civilne zaštite

3.000

3.000

100,00

Obuka Postrojbi civilne zaštite

4.000

4.000

100,00

Pomoć pravnim osobama

3.000

3.000

100,00

Prilagođavanje objek.za smješ.nastrada.

2.000

2.000

100,00

Opremanje Operativnog centra

4.000

4.000

100,00

Naknade za event.štete od el. nepogoda

30.000

30.000

100,00

Ostale potrebe

10.000

1.000

1.000

10,00

POTICAJI U GOSPODARSTVU
UKUPNO POTICAJI

614 000
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CARINSKI TERMINAL

169.000

121.720

153.000

90,53

613 611

Troškovi zakupa

130.000

92.219

113.000

86,92

613 200

Troškovi električne energije

14.000

12.268

14.000

100,00

613 300

Troškovi komunalnih usluga

10.000

8.040

11.000

110,00

613 500

Lož ulje

15.000

9.193

15.000

100,00

26

PRORAČUNSKA REZERVA

75.500

18.511

30.000

39,74

614 000

Tekuća proračunska rezerva

75.000

18.511

30.000

39,74

27

OBVEZE IZ RANIJIH GODINA

400.000

1.039.190

1.050.000

262,50

311 111

Obveze iz ranijih godina

400.000

1.039.190

1.050.000

262,50

311 111/1

Obveze po sudskim rješenjima

250.000

162.601

250.000

100,00

6.501.500

4.913.765

6.296.803

96,85

UKUPNO TEKUĆI
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KAPITALNI IZDACI
KAPITALNE INVESTICIJE

Plan 2009. Izvr.30.11.09.

Rebalans

Indeks

821 612

Investicije u prometnice

2.000.000

83.423

120.000

6,00

615 221

Investicije u vodosustav i kanaliacije

1.593.500

1.566.113

2.029.395

127,35

821 619

Uređenje i zaštita okoliša

110.000

45.690

50.000

45,45

615 221

Investicije u školstvu i sportu

586.000

292.249

634.851

108,34

821 230

Ostali namjenski izdaci

665.000

312.437

393,182

61,43

UKUPNO IZDACI

4.954.500

2.299.912

3.227.428

65,14

1.400.000

8.894

30.000

2,14

74.529

90.000

90,00

28

INVESTICIJE U PROMETNICE

821 612/1

Cesta Vinica - M. Polje

821 612/2

Sanacija grad. ulica i lokalnih cesta

100.000

821 612/3

Sanacija ceste Mokronoge - Oplećani

200.000

0,00

821 612/3

San. ceste Lipa - Crvenice - Mesihovina

250.000

0,00

821 612/4

Sanacija ceste Bučići - Mesihovina

50.000

0,00

821 612/5

Lokalna cesta M. selo Borčani

#DIJ/0

821 612/6

Sanacija lokalne ceste u Roškom Polju

#DIJ/0

UKUPNO

2.000.000

83.423

120.000

6,00

29

INVEST. U VODOSUSTAV

615 221/2

Cjevovod i Vodosprema Roško Polje

250.000

234.425

330.054

132,02

615 221/3

Infrastruktura - ind. zona i Bobara II

100.000

121.811

341.835

341,84

615 221/5

Podsustav Letka-distr.cjevovod

90.000

86.267

106.765

118,63

615 221/6

Izrada proj.preč.fekal.voda

615 221/7

Podsustav Mandino selo

615 221/8

izrada preč.fekal.voda Miljacka-Stepen

615 221/9

Distribucijska mreža Buško Blato

615 221/1

Vodosprema Dučić i vodovod

#DIJ/0

615 221/1

Distribucija Oplećani i Srđani

#DIJ/0

615 221/1

Klorinator u Šujici
UKUPNO

#DIJ/0
833.500

1.002.959

1.079.500

129,51

60.000

28.237

52.337

87,23

250.000

92.414

113.658

45,46

10.000

5.246

52,46

1.593.500

1.566.113

2.029.395

127,35

30

UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

821 619/2

Održ.javnih površina,jav.rasvjete i ekol.projekti

60.000

27.208

30.000

50,00

821 619/3

Uređe. rotora i zel. površi.na kolodvoru

50.000

18.482

20.000

40,00
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UKUPNO

110.000

45.690

50.000

45,45

31

INVESTICIJE U ŠKOLSTVU I SPORTU

615 221/3

Tribine gradski stadion

60.000

41.569

41.569

69,28

615 221/4

Radovi na gimnaziji

10.000

10.000

20.000

200,00

615 221/5

Centar za posebne potrebe

86.000

2.000

137.965

160,42

615 221/6

SSŠ - novi objekat

20.000

14.016

14.016

70,08

615 221/7

OŠ S. Radića

30.000

37.400

126.046

420,15

615 221/8

OŠ I. Mažuranića

20.000

48.959

97.079

485,40

615 221/9

OŠ fra. M. Čuića

100.000

85.730

126.043

126,04

615 221/1

Osnovna glazbena škola

10.000

9.308

9.308

93,08

615 221/1

Dječiji vrtić - I faza

250.000

43.267

62.285

25,13

586.000

292.249

634.851

108,34

130.000

106.381

120.000

92,31

500

1.000

10,00

UKUPNO
32

OSTALI NAMJENSKI IZDACI

821 230/1

Akcije u mjesnim zajednicama

821 230/4

Rekonstrukcija vjerskih objekata

10.000

821 230/5

Interventna ulaganja

10.000

0,00

821 230/8

Strategija razvoja

30.000

0,00

821 230/9

Digitalizacija katastarskih planova

15.000

821 230/1

Nabavka vatrogasne opreme

50.000

821 230/1

Izvlaštenje zemljišta

821 230/1

6.371

6.371

42,47
0,00

100.000

2.110

50.000

50,00

Rekonstrukcija i opremanje opć.zgrade

25.000

8.755

15.000

60,00

821 321

Uređenje okoliša opć. zgrade

40.000

615 221/1

Franjevački samostan

20.000

20.000

20.000

100,00

615 221/2

Starački dom

20.000

82.723

82.723

413,62

Nabavka vozila

70.000

43.500

52.000

74,29

Otplate po dugoročnom kreditu

15.000

4.009

8.000

53,33

Izrada projektne dokumentacije

100.000

20.545

20.545

20,55

30.000

17.543

17.543

58,48

665.000

312.437

393.182

59,13

11.456.000

7.213.677

9.524.231

83,14

Uređenje mjesnih ureda
UKUPNO
UKUPNO (OD 10 - 32)

Broj: 012.stu
Tomislavgrad, 30. prosinca 2009. god

0,000

Predsjednik Općinskog vijeća
prof. Mate Kelava, v.r.
***

