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IZVJEŠCE o RADU oPĆINsKoG VIJEĆA TuMISLAVGRÁD ZA 2021.
GODINU

opóinsko víjeće Tomislavgľad u 2021. godini je održalo ukupno 11 sjednica i to:
Utemeljiteljsku sjednicu opóinskog vijeća odtžanu dana 15.1 .202l. godine, osam redovitih
sjednica opiinskog vijeća, Svečanu sjednicu općinskog vijeóa odrŽanu đana 8.7 .2021. godine
i Godišnju sjednicu općinskog vijeća ođrŽaĺu dana 16.12.202l. gođine.
U nastavku slijedi pregled sjednica ređoslijedom kako su odľžane s popisom usvojenih akata.

Utemeljiteljska sjednica opóĺnskog vĺjeóa odľžana je dana 15. siječnja 20Żt.
godine ĺ na ĺstoj su usvojenĺ sljedeći aktĺ:

- Ęešenje o razľješenju predsjednika opóinskog vijeća Tomislavgrad _ g. Luke
Kľstanovióa;

- Ęešenje o imenovanju pľedsjednika opóinskog vijeća Tomislavgrad _ g. Ilije
Papíća;

- Rješenje o imenovanju zamjenika pľedsjeđnika općinskog vijeóa Tomislavgrad _
g. ZijađaHađŽić:ai

- Rješenje o imenovanju Povjerenstva zaizbor, imenovanja i administrativna pitanja.

Na početku predmetne sjednice predsjednik općinskog izboľnog povjerenstva Tomislavgrađ
je podnio Izvješće o rezultatima Lokalnih izbora održarih dana 15. studenog 2020. godini,
nakon čega su ízúrani vijeónici izrekli i poĘisali Svečanu prisegu i izjavu o prihvaćanju i
obvezĺ poštivanja Etičkog kodęksa ponašanja izabranih pređstavnika za općinu
Tomislavgrad.

Pľva ľedovita sjednĺca općinskog vĺjeća Tomislavgrad ođľžana je dana 9. veljače
202t. godine ĺ na ĺstoj su usvojenĺ sljedećĺ aktĺ:

- Odluka o subvenciji prijevoza studenata akademske 2020.121. godine koji imaju
prebivalište na području opóine Tomislavgrad;

_ odluka o izmjeni statusa nekľetnine kao javnog dobra (4 prijedloga);
_ ođluka o načinu i uvjetima prodaje ostalog gľađevinskog zemljišta putem neposredne

pogodbe (5 prijedloga);
_ Rješenje o prestanku i bľisanju u katastaľskim knjigama upisanog posjeda Šumske

uprave i upis istog posjeda u korist općine Tomislavgľad;
- Program rada općinskog vijeća Tomislavgraď za2021. godinu;
- Rješenje o usvajanju izvješća o ľadu opóinskog vijeóa Tomislavgľadza2020. godinu;
_ Rješenje o usvajanju izvješć,a o ľadu Stalnih ľadnih tijela opóinskog vijeća

Tomislavgrad za 2020. Godinu;
_ Rješenje o imenovanju Stalnih radnih tijela općinskog vijeća Tomislavgľad;



Ęešenje o imenovanju Etičkog odboľa i
Rješenje o imenovanju članova školskog odboľa osnovne škole fľa Mije Čuióa
Bukovica.

Dľuga sjednica općinskog vĺjeća Tomĺslavgrad održana je dana 3. ožujka 202t.
godine i na istoj su usvojeni sljedeći akti:

_ odluka o načinu i uvjetima pľodaje neizgrađenog ostalog gľađevinskog zemljišta
putem j avnog nadmetanj a-licitacij e;

_ odluka o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
putem j avnog nadmetanj a-licitacij e;

- odluka o izmjenama i dopunama odluke o pravu na novčanu naknadu za novoľođenu
djecu na području općine Tomislavgrad;

_ odluka o usvajanju pľograma i plana aktivnosti zapiprelrruiizradu Prostoľnog plana
za područje općine Tomislavgrad;

_ odluka o usvajanju programa uključivanja javnosti u proces izraďe i donošenja
Pľostoľnog plana za područje opóine Tomislavgrad;

- odluka o usvajanju smjernica za izrađ'u Prostornog plana za područje općine
Tomislavgrad;

- Rješenje o razrješenju Skupštine Javnog poduzeća Radio Tomislavgrađ d.o.o.
Tomislavgrad;

_ Rješenje o imenovanju Skupštine Javnog poduzeć,a Radio Tomislavgrad đ.o.o.
Tomislavgľad;

_ Rješenje o razľješenju Skupštine Veterinaľske stanice d.o.o. Tomislavgrad;
_ Rješenje o imenovanju Skupštine Veterinarske stanice d.o.o. Tomislavgrad;
- Ęešenje o ľazrješenju Skupštine Javnog komunalnogpoduzeiađ.o.o. Tomislavgrad;
_ Rješenje o imęnovanju Skupštine Javnog komunalnog poduzeia d.o.o. Tomislavgľad i
_ Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Cęntar za socijalnu skľb

Tomislavgr ad za 2020. godinu.

Tľeća sjednica općinskog vijeća Tomĺslavgrad održ,ana je dana 26. ožujka 202l.
godine i na istoj su usvojenĺ sljedeóĺ akti:

- Proľačun općine Tomislavgrad za202I. godinu;
- odluka o izvľšenju Proračuna općine Tomislavgrađza 202I. godinu;
_ odluka o subvencioniranju pľoljetne i jesenje sjetve poljopľivrednim gospođarstvima

na području općine Tomislavgrad za 202I. godinu;
_ odluka o načinu i uvjetima prodaje neizgľađenog ostalog građevinskog zemljišta

putem javnog nadmetanja-licitacije;
- odluka o načinu i uvjetima zakupa gľadskog građevinskog zemljišta;
_ Rješenje o davĄu suglasnosti za korištenje prostoľa u mjesnom domu Roško Polje;
- Ęešenje o davanju objekta na privremeno koľištenje;
- Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora osnovne škole Ivana Mažuranić,a

Tomislavgľad;
- Rješenje o usvajanju IzvješÓa o radu Javne ustanove Kulturno-informativni centar

Tomislavgrad 2a2020. godinu i
- Rješenje o usvajanju Izvješća o ľadu općinskog javnog pravobraniteljstva

Tomislavgr ad za 2020. gođinu'



čefurta sjednĺca općinskog vijeća Tomislavgrad odľžana je dana 6. svĺbnja 2021.
godĺne i na istoj su usvojeni sljedećĺ akti:

- odluka o usvajanju Zavľšnog računa Proračuna opóine Tomislavgľad za 2020.
godinu;

- odluka o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta
putem j avno g nadmetanj a- licitacij e (2 prij edlo ga) ;

- odluka o izmjeni statusa nekĺetnine kao javnog dobra (3 prijedloga);
- odluka o načinu i uvjetima prođaje ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne

pogodbe;
_ odluka o javnim pľiznanjima opóine Tomislavgľad;
- Rješenje o prodaji osnovnog sredstva;
_ Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih pnznĄa opóine

Tomislavgrad;
- Rješenje o imenovanju Povjeręnstva za raspisivanje i provođenje javnog natječĄa za

izbor člaĺaUpravnog vijeća JU Dječji vrtić Tomislavgrad;
_ Rješenje o imenovanju Povjeľenstva za iz7aganje podataka izmjere i katastarskog

klasiranja zemljišta zaK.O. Selište, K.o' Kopčevina i K.o. Lipa II;

- Rješenje o usvajanju lzvješóa o radu Javnog poduzeőa Veteľinarska stanica d.o.o.
Tomislavgr ad za 2020. godinu;

_ Rješenje o usvajanju Izvješća o ľadu Javnog poduzeć,a Radio Tomislavgrad d.o.o.
Tomislavgrad za 2020. godinu i

- Rješenje o usvajanju Izvješća o ľadu Javne ustanove Starački dom Tomislavgrađ za
2020. godinu.

Peta sjednica općinskog vijeća Tomislavgľad održana je dana 22. |ipnja 2021.
godine ĺ na istoj su usvojeni sljedeći akti:

- ZakIjuč,ak potpore inicijativi dopune Zakona o izdvĄanju i usmjeravanju dijela
pľihoda poduzeia ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata;

- Pravila mjesne zajednice;
- odluka o izmjenama i dopunama odluke o utąneljenju i orgarlizaciji mjesnih

zajednica na području opóine Tomislavgľad;
- odluka o ľaspisivanju izbora za ělanove Vijeća mjesnih zajeőnica na području opóine

Tomislavgrad;
_ odluka o dodjeli javnog pnznaĄa Medaljon općine Tomislavgľad;
- odluka o dodjeli javnog pnznanja Pľoglašenje počasnog graďarina opiine

Tomislavgrad;
- ođluka o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene usklađenosti zahtjeva za

izdavarye lokacijske dozvole s dokumentom prostomog uređenja šireg područja;
- odluka o sufinanciranju veterinarskih usluga poljoprivrednim gospodaľstvima;
- odluka o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta

putem neposredne pogodbe radi oblikovanja građevinske parcele (3 prijedloga);
_ odluka o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog građskog i ostalog gľađevinskog

zemljišta putem javnog nadmetanja - licitacije;
_ odluka o izmjeni statusa nekľetnine kao javnog dobra (2 pľijedloga);
- odluka o provođenju javne raspľave o nacľtu Plana parcelacije za eko gospodarsku

Zonu,,Pľosine" u K.O. Cavarov Stan;
- Rješenje o utvrđivanju prestanka i brisanja posjeđa Šumske uprave Tomislavgrađ i

upisa pľomjene posjeda u korist općine Tomislavgrad;



Ęešenje o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematízacĹji
radnih mjesta Stručne službe općinskog vijeóa i
Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela opóinskog vijeóa
Tomislavgrad.

Svečana sjednica općinskog vĺjeća Tomislavgľad je odrźana 8. sľpnja 202l. godĺne
na kojoj su dodijeljena Javna pnzĺanja općine Tomislavgrad. Medaljon općine Tomislavgľad
dodijeljen je o. Zvonku Martiću, a Proglašenje počasnim građaninom opóine Tomislavgrad
dodijeljeno je speleologu Damiru Basari.

Šesta sjednica općĺnskog vijeća Tomislavgraď odrźana je dana 2'l'. sľpnja 202l.
godine i na istoj su usvojenĺ sljedećĺ aktĺ:

_ odluka o prodaji neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne

pogodbe radi izgrađn1e infľastrukture- trafostanice;
_ odluka o prodaji neizgľađenog ostďog gľađevinskog zemljišta putem neposredne

pogodbe ľadi oblikovanja građevinske paĺcele (3 prijedloga);
_ odluka o načinu i uvjetima prođaje neizgľađenog ostalog građevinskog zemljišta i

zakupa gradskog gľađevinskog zemljišta putern javnog nadmetanja- licitacije;
_ odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članovę Vijeóa mjesnih zajednica na

pođručju općine Tomislavgrad;
_ odluka o izmjenama i dopunama odluke o opiinskim upravnim pľistojbama;

- odluka o usvajanju Pľostorne osnove Prostomog plana opóine Tomislavgrad;
_ odluka o provođenju javne rasprave o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju

Plana parcelacije za poslovnu zonu ,,Blidinje jezero" u K.o. Selište;

- odluka o provođenju javne ľaspľave o odluci o izrnjenama i dopunama odluke o

usvajanju programskę osnove za uređenje prostora oko Buškog jezera;

- Rješenje o imenovanju člana Upľavnog vijeóa Javne ustanove Dječji vrtić
Tomislavgľad;

_ Rješenje o davanju suglasnosti na odluku Školskog odbora osnovne škole Ivana

Mažuranii,a Tomislavgľad o imenovanju ľavnateljice škole;
_ Rješenje o davanju suglasnosti na odluku Školskog odboľa osnovnę škole fľa Mije

Čuića Bukovica o imenovanju ravnateljice škole;

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

Tomislavgľad za2020. godinu i
_ Rješenje o usvajanju izvješóa o radu Javne ustanove Dječji vľtić Tomislavgľad za

2020. godinu.

Sedma sjednica općĺnskog vĺjeća Tomĺslavgľad održana je dana 23. ľujna 202t.
godine ĺ na istoj su usvojeni sljedeći akti:

- ođluka o izmjenama i dopunama Proračuna općine Tomislavgrad za202l. godinu uz
Izvješće o izwšenju Proračuna zarazdoblje od 01.01. - 30.06.202I. godine;

- Odluka o usvajanju Plana parcelacije za eko gospodarsku zonu ,,Prosine" u K.O.
Ćavaľov Stan;



_ odluka o izmjeĺama i đopunama odluke o usvajanju pľogramske osnove za uľeđenje
pľostoľa oko Buškog jezera;

_ odluka o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju Plana parcelacije za poslolĺnu
zonu ',Blidinje 

jezero" u K.O. Selište;
_ odluka o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta

putem javnog nadmetanja -licitacije;
_ odluka o kupoprodaji ostalog i gľadskog neizgľađenog građevinskog zemljišta putem

neposredne pogodbe ľadi formirĄa postojeće parcele (6 pľijedloga);
- ođluka o izmjeni statusa nekľetnine kao javnog dobra u K. o. Stipanjiói;
- Rješenje o utvrđivanju prestanka i brisanja posjeda Šumskę uprave Tomislavgrad i

upisa pľomjene posjeda u korist opóine Tomislavgľad;
_ Rješenje o davanju suglasnosti na odluku Škokkog odboľa osnovne škole Stjepana

Radióa Prisoje o razrješenju ravnateljice škole;
- Ęešenje o davanju suglasnosti na odluku Škokkog odbora osnovne škole Stjepana

Radióa Prisoje o imenovanju ľavnatelja škole;
_ Rješenje o usvajanju lzvješć,a o radu Javnog komunalnog poduzeć,a d.o.o.

Tomislavgrađza2020. godinu i Rješenje o davanju suglasnosti na odluku Skupštine
o ľaspodjeli ostvaľene neto dobiti Javnog komunalnog poduzeóa d.o.o. Tomislavgrad
2a2020. godinu i

- Zak|juč:ak o davanju mišljenja na prednacrtZakona o nacionalnom parku Blidinje.

Osma sjednica općĺnskog vĺjeća Tomislavgľad održana je dana 7. pľosĺnca 2021.
godine i na ĺstoj su usvojenĺ sljedeói akti:

- odluka o subvencijipnjevoza studenata akademskę 2021./22. godine;
_ odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivređe, vodoprivrede i šumarstva

HBŻ na Šumsko gospodarsku osnovu Za šumsko gospodaľsko područje
Tomislavgradsko;

_ odluka o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog gradskog i ostalog gľađevinskog
zanlji šta putem j avno g nadmetanj a- li citacij e;

_ odluka o pľodají ostalog neizgľađenog građevinskog zemljišta putem neposľedne
pogodbe radi oblikovanja postojeóe parcele (2 prijedloga);

- Ęešenje o utvrđivanju pľestanka i bľisanja posjeda Šumske upravę Tomislavgrad i
upisa promjene posjeda u korist opóine Tomislavgľad i

_ Rješenje o davanju prethodne suglasnosti na razrješenje ravnateljice Dječjeg vrtića
Tomislavgrad.

Gođišnja sjednica općĺnskog vijeća Tomislavgrad odľžana je dana 1ó. pľosinca
202l. godine ĺ na istoj su usvojenĺ sljedećĺ akti:

- odluka o izmjenama i dopunama Proraěuna opóine Tomislavgľad za2021. godinu uz
Izvješće o izvľšenju Proračuna zarazdoblje od 1 .1.- 30.9.2021. godine;

- ođluka o izvršenju Proľačuna opóine Tomislavgľadza202l. godinu;

- Proľaěun općine Tomislavgĺađ za2022. gođinu;



odluka o izvršenju Proračuna općine Tomislavgľad za2022' godinu;

odluka o subvencioniľanju rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i samohľanih
ľoditelja na području općine Tomislavgrad i
Program rada opóinskog vijeća Tomislavgrad za 2022' godinu.

opóinsko vijeće Tomislavgľad kao predstavničko tijelo građana opóine Tomislavgľad,
tijekom 202I. godine đonosilo je akte u okviru svoje nadleŽnosti, sukladno Statutu opóine
Tomislavgrad, Poslovniku opóinskog vijeóa, Pľogľamu rada općinskog vijeća za 202I.
godinu, te drugim pozitivno pravnim propisima.
Iz naprijed navedenih sjednica opóinskog vijeóa Tomislavgrad vidljivo je da je tijekom 2021.
godine isto donijelo ukupno I22 akta od čega: dva Proľačuna općine Tomislavgrad (za2021,.
godinu u mjesecu oŽujku i za 2022. godinu u mjesecu prosincu), 43 rješenja, 72 odluke, dva
Programa rada opiinskog vijeća (za 202I. godinu u mjesecu veljači i za 2022. godinu u
mjesecu prosincu), dva zaključka i Pravila mjesne zajeđnice.
Jedini akt koji tijekom 202I. godine nije usvojen, a o kojemu se raspravljalo na petoj sjednici
općinskog vijeća,je Statut općine Tomislavgrad.
Na naprijed navedenim sjednicama opóinskog vijeia, općinski vijećnici su aktivno
sudjelovali u raspravama po pojedinim točkama dnevnog ľeda, kao i u aktualnom satu
postavlj anj em vij eóničkih pitanj a i inicijativa.
Ukupno postavljenih pitanja i inicijativa ođ strane vijećnika tijekom 202I. godine bilo je 103.
Na ista je odgovarano izravno na sjednici ili po zahtjevu vijećnika i u pisanom obliku, putem
Stručne sluŽbe opóinskog vijeća.

Svi pľavni akti koji su usvojeni opšiľnije su obrazložení u zapisnicima s odľžanih
sjednica opóinskog vijeća Tomislavgrad tijekom 202l. godine, aizvomici istih pohĺĄeni su
u arhivi Stručne sluŽbe općinskog vijeća Tomislavgrad, a vidljivi su vijeinicima ali i javnosti
kľoz sustav e- Sjednice općinskog vijeća.

PREDSJEDNIK OV


