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Izvješće o radu Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2020.godinu. 

 

 

Općinsko vijeće Tomislavgrad, u 2020.godini održalo je 6 (šest) redovitih sjednica. 

 

Prva sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad održana je 25.veljače 2020.godine i na 

istoj su usvojeni sljedeći akti:  

 

- Odluka o provođenju javne rasprave o nacrtu Odluke  o uvjetima, lokacijama i 

naknadama za izgradnju pojedinačnih vjetroagregata na području općine 

Tomislavgrad, broj: 01-02-283/20, 

- Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad („Službeni glasnik 

Općine Tomislavgrad“,  broj 2/18), broj:01-02-284/20, 

- Rješenje o prestanku i brisanju u katastarskim knjigama upisanog prava posjeda 

Šumske uprave Tomislavgrad i upisa istog prava u korist Općine Tomislavgrad, 

broj: 01-02-285/20,  

- Rješenje o davanju suglasnosti na cijene smještaja korisnika i cijene  dodatnih 

usluga  u  Javnoj ustanovi  Starački dom Tomislavgrad, broj: 01-02-286/20, 

- Rješenje o konačnom imenovanju ravnatelja Javne ustanove Centar za socijalnu 

skrb, broj: 01-02-287/20, 

- Rješenje o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora Osnovne glazbene 

škole Tomislavgrad o imenovanju ravnatelja škole, broj:01-02-288/20, 

- Rješenje o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje ravnateljice Javne 

ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad, broj:01-02-271/20, 

-  Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić 

Tomislavgrad, broj:01-02-289/20,  

-  Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Dječji vrtić 

Tomislavgrad, broj:01-02-290/20, 

- Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2019. 

godinu, broj:01-02-291/20, 

- Rješenje o usvajanju Izvješća o radu stalnih Radnih tijela Općinskog vijeća 

Tomislavgrad za 2019. godinu, broj:01-02-292/20, 

- Program rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2020. godinu, broj:01-02-293/20, 

- Zaključak o  raspisivanju natječaja  za tajnika Općinskog vijeća Tomislavgrad, 

broj:01-02-294/20. 

  

 



Druga sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad održana je 27.travnja 2020.godine i 

na istoj su usvojeni sljedeći akti:  

 

- Odluka o  usvajanju završnog računa Proračuna općine Tomislavgrad za 2019. 

godinu, broj:01-02-486/20, 

- Odluka o donošenju mjera za potporu pravnim i fizičkim osobama kojima je 

zabranjen rad zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pojavom korona virusa 

(COVID-19), broj:01-02-479/20, 

- Odluka o oslobađanju od plaćanja participacije korisnika Dječjeg vrtića 

Tomislavgrad, broj:01-02-478/20, 

- Odluka o uvjetima, lokacijama i naknadama za izgradnju pojedinačnih 

vjetroagregata na području općine Tomislavgrad, broj:01-02-487/20, 

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama objekata za korištenje voda 

i vodnog potencijala općine Tomislavgrad, broj:01-02-488/20, 

- Odluka o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra u K.O. Šujica, 

       broj:01-02-489/20,  

- Odluka o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra u K.O. Kongora,  

       broj:01-02-491/20, 

- Odluka o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra u K. O. Borčani,  

       broj:01-02-492/20, 

- Odluka o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra u K.O. Korita,  

      broj:01-02-490/20, 

- Odluka o načinu i uvjetima prodaje ostalog građevinskog zemljišta putem javnog     

            nadmetanja- licitacije, broj:01-02-494/20, 

- Rješenje o prestanku i brisanju u katastarskim knjigama upisanog prava posjeda    

Šumske uprave Tomislavgrad i upisa istog prava u korist Općine Tomislavgrad, 

broj:01-02-495/20, 

- Rješenje o usvajanju Izvješća o radu  Javne ustanove Centar za socijalnu skrb 

Tomislavgrad za 2019. godinu, broj:01-02-496/20, 

- Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva za 

2019. godinu, broj:01-02-124/20,  

- Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Starački dom Tomislavgrad 

za 2019. godinu, broj:01-02-443/20. 

 

Treća sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad održana je 12. svibnja 2020.godine i 

na istoj su usvojeni sljedeći akti:  

 

- Odluka o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta na području općine 

Tomislavgrad  unesenog u Registar poljoprivrednog gospodarstva, 

       broj:01-02-538/20, 

- Odluka o davanju prethodne suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, broj:01-02-539/20, 

- Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu poljoprivrednog zemljišta  u 

zakup, broj: 01-02-547/20, 

- Odluka o imenovanju javnog pravobranitelja u Tomislavgradu, broj:01-02-549/20, 

- Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Javnog poduzeća  Radio Tomislavgrad, d.o.o. 

Tomislavgrad za 2019. godinu, broj:01-02-550/20, 

- Rješenje o usvajanju Izvješća o radu  Javnog poduzeća Veterinarska stanica d.o.o. 

Tomislavgrad za 2019. godinu, broj: 01-02-548/20. 

 



Četvrta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad održana je 16. lipnja 2020.godine i 

na istoj su usvojeni sljedeći akti:  

 

- Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna općine Tomislavgrad za 2020. godinu 

s  Izvješćem o  izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad od 1.siječnja 2020. do 

31. ožujka 2020.godine,  broj: 01-02-796/20, 

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu objekata iz oblasti trgovine, 

ugostiteljstva i obrtničkih i srodnih djelatnosti na području općine Tomislavgrad, 

 broj: 01-02-737/20,  

- Odluka o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra u K.O. Tomislavgrad, 

broj:01-02-738/20, 

- Odluka o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra u K.O. Tomislavgrad, 

broj:01-02-740/20, 

- Odluka o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra u K.O. Tomislavgrad, 

broj:01-02-739/20, 

- Odluka o prodaji ostalog i gradskog građevinskog zemljišta putem neposredne 

pogodbe radi oblikovanja postojeće građevinske  parcele u K.O. Miljacka, 

      broj:01-02-741/20, 

- Odluka o prodaji ostalog i gradskog građevinskog zemljišta putem neposredne 

pogodbe radi oblikovanja postojeće građevinske  parcele u K. O. Crvenice, 

broj:01-02-742/20, 

- Odluka o prodaji ostalog i gradskog građevinskog zemljišta putem neposredne 

pogodbe radi oblikovanja postojeće građevinske  parcele u K.O. Kongora,  

      broj:01-02-745/20, 

- Odluka o prodaji ostalog i gradskog građevinskog zemljišta putem neposredne 

pogodbe radi oblikovanja postojeće građevinske  parcele u K.O. Kolo,  

      broj:01-02-744/20, 

- Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine 

Tomislavgrad putem javnog oglasa-licitacije, broj: 01-02-747/20, 

- Rješenje o utvrđivanju  prestanka i brisanja upisanog prava raspolaganja i  posjeda 

Šumske uprave Duvno i upisu  prava vlasništva  u korist Općine Tomislavgrad, 

01-02-750/20, 

- Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Kulturno-informativni centar 

Tomislavgrad za 2019. godinu, broj:01-02-751/20, 

- Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove  Gradska športska dvorana 

Tomislavgrad, za 2019. godinu, broj:01-02-752/20, 

- Rješenje o usvajanju  Izvješća o radu Javne ustanove  Dječji vrtić Tomislavgrad, 

za 2019. godine, broj:01-02-755/20, 

- Rješenje o usvajanju  Izvješća o radu Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. 

Tomislavgrad za 2019. godinu, broj:01-02-756/20, 

- Zaključak o davanju suglasnosti, Udruzi za zaštitu prirode i okoliša „Kongora“, na 

projekt “Arheološkog istraživanja i zaštite delmatske gradine na Libu“,   

      broj:01-02-757/20. 

 

Peta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad održana je 30. srpnja 2020.godine i na 

istoj su usvojeni sljedeći akti:  

 

- Odluka o subvencioniranju jesenje sjetve ozime pšenice poljoprivrednim 

gospodarstvima na području općine Tomislavgrad, broj:01-02-909/20, 



- Odluka o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta 

putem javnog nadmetanja- licitacije, broj:01-02-900/20, 

- Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja na zemljištu u vlasništvu i posjedu 

Općine Tomislavgrad osnivanjem prava građenja, broj:01-02-911/20, 

- Odluka o prodaji gradskog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe 

radi oblikovanja postojeće građevinske parcele,  broj:01-02-914/20, 

- Odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi 

oblikovanja postojeće građevinske parcele, broj:01-02-915/20, 

- Rješenje o utvrđivanju prestanka i brisanja upisanog prava raspolaganja i posjeda 

Šumske uprave Duvno i upisu prava vlasništva u korist Općine Tomislavgrad, 

broj:05-27-3-1507/20,  

- Rješenje o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu gospodarstva HBŽ za 

donošenje Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za 

izgradnju 4 mikro hidrocentrale na rijeci Šujici, općina Tomislavgrad, 

        broj:01-02-916/20, 

- Rješenje o imenovanju tajnika Općinskog vijeća Tomislavgrad, 

        broj:01-02-917/20, 

- Rješenje o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove 

Starački dom Tomislavgrad o razrješenju ravnatelja ustanove, broj:01-02-919/20, 

- Rješenje o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove 

Starački dom Tomislavgrad o imenovanju ravnatelja ustanove, broj:01-02-

918/20. 

 

Šesta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad održana je 15. listopada 2020.godine i 

na istoj su usvojeni sljedeći akti:  

 

- Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tomislavgrad za 2020. 

godinu, uz Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad za razdoblje od 1. 

siječnja do 30.lipnja 2020. godine, broj:01-02-1190/20, 

- Odluka o privremenom financiranju Općine Tomislavgrad za razdoblje od 
      siječnja do 31. ožujka 2021.godine, broj:01-02-1191/20, 

- Rješenje  o davanju  suglasnosti na Odluku općinskog načelnika o izboru 

najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta, broj:01-02-2566/20, 

- Rješenje o davanju prethodne  suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje 

ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, broj:01-02-2567/20, 

- Rješenje o prestanku dužnosti člana  Upravnog vijeća Javne ustanove Starački 

dom Tomislavgrad, broj:01-02-1193/20, 

- Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Starački dom 

Tomislavgrad, broj:01-02-1194/20, 

- Rješenje o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, 

načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Dječji vrtić 

Tomislavgrad. 

 

Svi pravni akti koji su usvojeni opširnije su obrazloženi u zapisnicima s održanih 

sjednica  Općinskog vijeća  tijekom 2020. godine. 

Izvornici istih  pohranjeni su u arhivi Stručne službe Općinskog vijeća 

Tomislavgrad originalnih materijala za svaku od šest održanih sjednica. 

 

 

 



Općinsko vijeće Tomislavgrad kao predstavničko tijelo građana Općine 

Tomislavgrad, tijekom 2020. godine donosilo je akte u okviru mjerodavnosti općine 

Tomislavgrad, sukladno Statutu Općine Tomislavgrad, odgovarajućim pozitivnim 

propisima i Programu rada Općinskog vijeća za 2020. godinu. 

 

 

 

PREDSJEDNIK OV 

Ilija Papić, ing.tel. 


