
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 
Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 49/06 i 51/09), članka 61. Statuta Općine 
Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad", broj: 2/ 99, 2100 i 6/05) i članka 
54. Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad", broj: 2/18 
i 1120), Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj dana ~/. 1.2. 2022. godine, donosi 

PROGRAM RADA 
OPĆINSKOG VIJEĆA TOMISLAVGRADZA 2023. GODINU 

I - UVODNI DIO 

Program rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2023. godinu sadrži poslove i zadatke iz 
nadležnosti Općinskog vijeća, njihov osnovni sadržaj i način izvršavanja, a koji proizlaze iz 
Ustava, zakona, Statuta Općine, te utvrđene politike razvoja općine Tomislavgrad, kao i nositelje 
poslova i zadataka i rokove za njihovo izvršenje. 
U pripremama za izradu Programa rada predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik Općinskog vijeća 
pribavljaju prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba unijeti u program rada i to od vijećnika, radnih 
tijela Općinskog vijeća, načelnika Općine, općinskih službi za upravu, političkih stranaka koje su 
zatupljene u Općinskom vijeću, mjesnih zajednica, građana, kao i udruženja građana. 

II - REDOVITE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Redovite sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad, pripremaju se i održavaju najmanje 
jedan put u dva mjeseca, a po potrebi i češće, radi raspravljanja i odlučivanja o pitanjima predviđenim 
Programom rada, uključujući i druga pitanja, zavisno od aktualne situacije, te potreba i interesa 
građana Općine kao lokalne zajednice. 
Program rada Općinskog vijeća će se temeljiti i na poslovima i zadatcima iz Programa rada Općinskog 
načelnika. Tako bi pored zadataka iz nadležnosti Općinskog vijeća, Programom rada trebale biti 
obuhvaćene i teme o aktualnim životnim pitanjima građana, koje su u nadležnosti drugih institucija, 
odnosno općinskih službi za upravu. Posebno će se razmatrati pitanja iz stambene oblasti, prostornog 
planiranja, obrazovanja, kulture, sporta, komunalne djelatnosti, zaštite okoliša, te druga važna pitanja. 
Općinsko vijeće će razmatrati i pitanja kao što su: izbor i imenovanje, donošenje određenih akata i 
rješenja iz oblasti prostornog uređenja, imovinsko - pravne oblasti, kao i drugih akata koje predlažu 
ovlašteni predlagači. 
Također će biti razmatrane i oblasti koje su Zakonom o načelnima lokalne samouprave u Federaciji 
Bosni i Hercegovini ili drugim propisima dane u nadležnost općinama, a čijim se prec1zmm 
reguliranjem i primjenom općini mogu pribaviti značajni prihodi. 
Program rada će biti otvoren i za druga pitanja i inicijative, koje se budu nametale svakodnevnom 
praksom i potrebama za njihovo razmatranje. 
Stalna radna tijela Općinskog vijeća će, u skladu sa ovim Programom i nadležnostima utvrđenim 

Poslovnikom Općinskog vijeća Tomislavgrad, razmatrati materijale pripremljene za sjednice 
Općinskog vijeća, a prema potrebi će i sami ili na zahtjev Općinskog vijeća pripremati određene 
materijale koje su u njihovoj nadležnosti. 

Općinsko vijeće će prema potrebi zahtijevati od Općinskog načelnika i službi za upravu Općine 
Tomislavgrad, da podnesu izvještaj ili informacije o stanju i problematici koju treba razmotriti 
Općinsko vijeće, da blagovremeno predlože odgovarajuće odluke, zaključke ili rješenja koja će se 
razmatrati na sjednicama Općinskog vijeća. 
Pored pitanja predviđenih ovim programom, Općinski načelnik će iz svoje nadležnosti, dostavljati i 
druge prijedloge akata koje treba razmatrati Općinsko vijeće. 

Općinsko vijeće će, prema ukazanoj potrebi, tražiti od Općinskog načelnika i službi za upravu Općine 
Tomislavgrad, da dostave materijale koji su od interesa za Općinu i građane, koji nisu obuhvaćeni 



ovim programom, a koje Općinsko vijeće treba razmotriti i eventualno usvojiti. 

Kolegij Općinskog vijeća će redovito razmatrati realizaciju zacrtanih programskih zadataka, kao i 
ukazanih potreba za novim temama i predlagati ih na razmatranje Općinskom vijeću. 

Ovaj Program rada predstavlja samo okvirni dio rada Općinskog vijeća i operativnog je karaktera, 
jer će Općinsko vijeće razmatrati i druga pitanja koja nisu predviđena ovim Programom rada, a za 
njihovo razmatranje se ukaže potreba, dok s u naprijed navedeni subjekti dužni pratiti ostvarivanje 
i realizaciju ovog Programa. Predmetni Program obuhvaća oblasti iz djelokruga Općine utvrđenih 
Statutom Općine, a uvrštene teme proizlaze iz zakonskih i drugih propisa. 
Njegov sadržaj činit će, a kao što je bio slučaj i do sada, normativni, informativni i izvještajni 
materij a l. 
Program rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2023. godinu: 

SIJEČANJ 

R/br Prijedlog točke dnevnog reda Predlagatelj Obrađivač 

I. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima Općinski načel nik putem Služba za geodetske 
prodaje ostalog građevinskog zemljišta Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne 
putem javnog nadmetanja - licitacije poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar 

poslove i katastar nekretnina 
tnekretnina 

-
Općinski načelnik putem 2. Prijedlog Odluke o načinu i Služba za geodetske 

uvjetima zakupa ostalog Službe za geodetske poslove, imovinsko-
građevinskog zemljišta putem poslove, imovinsko-pravne pravne poslove i katastar 
javnog nadmetanja - licitacij e poslove i katastar nekretnina nekretnina 

3. Prijedlog Odluke o prodaji ostalog i Općinski načel ni k putem Služba za geodetske 
gradskog građevinskog zemljišta Službe za geodetske poslove, imovinsko-
putem neposredne pogodbe radi tposlove, imovinsko-pravne pravne poslove i katastar 
ob likovanja postojeće građevinske tposlove i katastar nekretnina nekretnina 
parcele 

4. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
raspolaganja na zemljištu u vlasništvu i Službe za geodetske poslove, imovinsko-
posjedu Općine Tomislavgrad tposlove, imovinsko-pravne pravne poslove i 

osnivanjem prava građenja 1tposlove i katastar katastar nekretnina 
nekretnina 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
nekretnine kao javnog dobra Službe za geodetske poslove, imovinsko-

tposlove, imovinsko-pravne pravne poslove i katastar 
poslove i katastar nekretnina 
nekretnina 

VELJAČA 

R/br Prijedlog točke dnevnog reda Predlagatelj Obrađivač 

1. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima 'Općinski načel nik putem Služba za geodetske 
prodaje ostalog građevinskog zemlj išta Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne 
putem javnog nadmetanja - licitac ije poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar 

poslove i katastar nekretnina 

I tnekretnina I 



2. Prijedlog Odluke o načinu i Ppćinski načelnik putem Služba za geodetske 
uvjetima zakupa ostalog Službe za geodetske poslove, imovinsko-
građevinskog zemljišta putem tposlove, imovinsko-pravne pravne poslove i katastar 
javnog nadmetanja - licitacije tposlove i katastar nekretnina nekretnina 

3. Prijedlog Odluke o prodaji ostalog i Ppćinski načelnik putem Služba za geodetske 
gradskog građevinskog zemljišta [Službe za geodetske poslove, imovinsko-
putem neposredne pogodbe radi tposlove, imovinsko-pravne pravne poslove i katastar 
oblikovanja postojeće građevinske tposlove i katastar nekretnina nekretnina 
parcele 

4. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima ~pćinski načelnik putem Služba za geodetske 
raspolaganja na zemljištu u vlasništvu i lužbe za geodetske poslove, imovinsko-
posjedu Općine Tomislavgrad poslove, imovinsko-pravne pravne poslove i 
osnivanjem prava građenja f oslove i katastar katastar nekretnina 

inekretnina 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
nekretnine kao javnog dobra Službe za geodetske poslove, imovinsko-

tposlove, imovinsko-pravne pravne poslove i katastar 
tposlove i katastar nekretnina 
:nekretnina 

6. Prijedlog izmjena i dopuna Programa bpćinski načel nik putem Služba za gospodarstvo 
gospodarenja poljoprivrednim Službe za gospodarstvo i i inspekciju 
zemljištem u vlasništvu države na inspekciju 

području općine Tomislavgrad 

7. Prijedlog Rješenja o davanju ~ovjerenstvo za izbor, Služba za društvene 
suglasnosti na imenovanje ravnatelja ~menovanja i djelatnosti i opću 
Javne ustanove Gradska športska administrativna pitanja upravu 
dvorana Tomislavgrad 

~ 

8. Izvješće o radu Općinskog vijeća Predsjednik OV Stručna služba 
Tomislavgrad za 2022. godinu Općinskog vijeća 

9. Izvješće o radu stalnih radnih tijela Predsjednik OV i Stručna služba 
Općinskog vijeća Tomislavgrad za predsjednici stalnih Općinskog vijeća 
2022. godinu radnih tijela 

10. Izvješće o radu Općinskog načelnika i Općinski načelnik Službe za upravu 
službi za upravu Općine Tomislavgrad Općine Tomislavgrad 
za 2022. godinu 

OŽUJAK 

R/br Prijedlog točke dnevnog reda Predlagatelj Obrađivač 

1. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima iOpćinski načelnik putem Služba za geodetske 
prodaje ostalog građevinskog zemljišta Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne 
putem javnog nadmetanja - licitacije tposlove, imovinsko-pravne poslove i katastar 

tposlove i katastar nekretnina 
tnekretnina 



2. Prijedlog Odluke o načinu i Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
uvjetima zakupa ostalog Službe za geodetske poslove, imovinsko-
građevinskog zemljišta putem poslove, imovinsko-pravne pravne poslove i katastar 
javnog nadmetanja - licitacije poslove i katastar nekretnina nekretnina 

3. Prijedlog Odluke o prodaji ostalog i Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
gradskog građevinskog zemljišta Službe za geodetske poslove, imovinsko-
putem neposredne pogodbe radi poslove, imovinsko-pravne pravne poslove i katastar 
oblikovanja postojeće građevinske poslove i katastar nekretnina nekretnina 

parcele 

4. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
raspolaganja na zemljištu u vlasništvu i Službe za geodetske poslove, imovinsko-
posjedu Općine Tomislavgrad poslove, imovinsko-pravne pravne poslove i 

osnivanjem prava građenja poslove i katastar katastar nekretnina 
nekretnina 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
nekretnine kao javnog dobra Službe za geodetske poslove, imovinsko-

poslove, imovinsko-pravne pravne poslove i katastar 
poslove i katastar nekretnina 
nekretnina 

6. Prijedlog Odluke o subvencioniranju Općinski načelnik putem Služba za gospodarstvo 
proljetne i jesenje sjetve Službe za gospodarstvo i i inspekciju 
poljoprivrednim gospodarstvima na inspekciju 
području općine Tomislavgrad za 
2023. godinu 

7. Rješenje o davanju prethodne Općinski načelnik putem Služba za gospodarstvo 
suglasnosti na Odluku Općinskog Službe za gospodarstvo i i inspekciju 
načelnika o raspisivanju javnog inspekciju 
poziva za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države na 
području općine Tomislavgrad 

8. Izvješće o radu Javne ustanove Centar Ravnatelj JU Ravnatelj JU 
za socijalnu skrb Tomislavgrad za 
2022. godinu 

9. Izvješće o radu Javne ustanove 
Starački dom Tomislavgrad za 2022. Ravnatelj JU Ravnatelj JU 
godinu 

10. Izvješće o radu Općinskog javnog Općinski javni Općinski javni 
pravobranitelja za 2022. godinu pravobranitelj pravobranitelj 

TRAVANJ 

R/br Prijedlog točke dnevnog reda Predlagatelj Obrađivač 



1. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
prodaje ostalog građevinskog zemljišta Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
putem javnog nadmetanja - licitacije ~movinsko-pravne poslove i pravne poslove i katastar 

katastar nekretnina nekretnina 

2. Prijedlog Odluke o načinu i Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
akupa ostalog građevinskog Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-

putem javnog nadmetanja - ~movinsko-pravne poslove i pravne poslove i 
katastar nekretnina katastar nekretnina 

3. Prijedlog Odluke o prodaji ostalog i bpćinski načelnik putem Služba za geodetske 
gradskog građevinskog zemljišta Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
putem neposredne pogodbe radi ~movinsko-pravne poslove i pravne poslove i 
oblikovanja postojeće građevinske !katastar nekretnina katastar nekretnina 
parcele 

4 . . Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima Ppćinski načelnik putem Služba za geodetske 
raspolaganja na zemljištu u vlasništvu i Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
posjedu Općine Tomislavgrad ~movinsko-pravne poslove i pravne poslove i 

osnivanjem prava građenja lkatastar nekretnina katastar nekretnina 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
nekretnine kao javnog dobra Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-

imovinsko-pravne poslove i pravne poslove i 
katastar nekretnina katastar nekretnina 

6. Prijedlog Rješenja o davanju Općinski načelnik putem Služba za 
prethodne suglasnosti na Odluku Službe za gospodarstvo i gospodarstvo i 
Općinskog načelnika o izboru inspekciju inspekciju 
najpovoljnijih ponuda za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
države na području općine 

Tomislavgrad 

7. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja Povjerenstvo za izbor, Stručna služba 
o imenovanju Povjerenstva za dodjelu imenovanja i Općinskog vijeća 
javnih priznanja općine Tomislavgrad administrativna pitanja 

8. Izvješće o izvršenju Proračuna Općinski načelnik putem Služba za financije, 
Općine Tomislavgrad za 2022. Službe za financije, proračun proračun i riznicu 
godinu nzmcu 

9. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Općinski načelnik putem Služba za financije, 
Tomislavgrad za razdoblje od l. l. - Službe za financije, proračun i proračun i riznicu 
31.3.2023. godine riznicu 

--

10. Izvješće o radu Javnog poduzeća Radio Dirdtor JP Skupština Javnog 
Tomislavgrad d.o.o. za 2022. godinu poduzeća 

11. Izvješće o radu Javne ustanove !Ravnatelj JU Ravnatelj JU 
Gradska športska dvorana 
Tomislavgrad za 2022. godinu 

12. Izvješće o radu Javnog poduzeća !Direktor JP Skupština Javnog 
Veterinarska stanica Tomislavgrad poduzeća 

d.o.o. za 2022. godinu 



SVIBANJ 

R/br Prijedlog točke dnevnog reda Predlagatelj Obrađivač 

l. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima !Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
prodaje ostalog građevinskog zemljišta Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
putem javnog nadmetanja - licitacije ~movinsko-pravne poslove i pravne poslove i katastar 

!katastar nekretnina nekretnina 

2. Prijedlog Odluke o načinu i [Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
uvjetima zakupa ostalog Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
građevinskog zemljišta putem ~movinsko-pravne poslove i pravne poslove i 
javnog nadmetanja - licitacije katastar nekretnina katastar nekretnina 

3. Prijedlog Odluke o prodaji ostalog i Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
gradskog građevinskog zemljišta Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
putem neposredne pogodbe radi ~movinsko-pravne poslove i pravne poslove i 
oblikovanja postojeće građevinske !katastar nekretnina katastar nekretnina 
parcele 

4. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima !Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
raspolaganja na zemljištu u vlasništvu i Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
posjedu Općine Tomislavgrad ~movinsko-pravne poslove i pravne poslove i 

osnivanjem prava građenja katastar nekretnina katastar nekretnina 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa !Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
nekretnine kao javnog dobra Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-

~movinsko-pravne poslove i pravne poslove i 
katastar nekretnina katastar nekretnina 

6. Prijedlog Rješenja o preuzimanju Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
neizgrađenog gradskog građevinskog Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
zemljišta imovinsko-pravne poslove i pravne poslove i 

katastar nekretnina katastar nekretnina 

7. Izvješće o radu Javnog komunalnog Direktor JP Skupština Javnog 
poduzeća Tomislavgrad d.o.o. za 2022. poduzeća 
godinu 

8. Izvješće o radu Javne ustanove Ravnatelj JU Upravno vijeće JU 
Dječji vrtić Tomislavgrad za 2022. 
godinu 

9. Izvješće o radu Javne ustanove Ravnatelj JU Upravno vijeće JU 
Kulturno-informativni centar 
Tomislavgrad za 2022. godinu I 

10. Informacija o stanju sigurnosti na Pol icijska uprava i Policijska uprava i 

području odgovornosti Policijske Policijska postaja Policijska postaja 

postaje Tomislavgrad i Informacija o Tomislavgrad Tomislavgrad 

stanju kriminaliteta na području I odgovornosti Policijske uprave 
Tomislavgrad za 2022. godinu I 

I 



LIPANJ 

R/br Prijedlog točke dnevnog reda Predlagatelj Obrađivač 

l. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
prodaje ostalog građevinskog zemljišta Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
putem javnog nadmetanja - licitacije ~movinsko-pravne poslove i pravne poslove i katastar 

!katastar nekretnina nekretnina 

2. Prijedlog Odluke o načinu i Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
uvjetima zakupa ostalog Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
građevinskog zemljišta putem ~movinsko-pravne poslove i pravne poslove i 
javnog nadmetanja - licitacije !katastar nekretnina katastar nekretnina 

3. Prijedlog Odluke o prodaji ostalog i Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
gradskog građevinskog zemljišta Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
putem neposredne pogodbe radi ~movinsko-pravne poslove i pravne poslove i 
oblikovanja postojeće građevinske !katastar nekretnina katastar nekretnina 
parcele 

4. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
raspolaganja na zemljištu u vlasništvu i Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
posjedu Općine Tomislavgrad Wiovinsko-pravne poslove i pravne poslove i 

osnivanjem prava građenja !katastar nekretnina katastar nekretnina 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
nekretnine kao javnog dobra Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-

Wiovinsko-pravne poslove i pravne poslove i 
)<atastar nekretnina katastar nekretnina 

6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih Povjerenstvo za javna Povjerenstvo i Stručna 
priznanja za 2023. godinu priznanja služba Općinskog vijeća 

7. Prijedlog Odluke o imenovanju Općinski načelnik Općinski načelnik 

Povjerenstva za davanje stručne 
ocjene usklađenosti zahtjeva za 
izdavanje lokacijske dozvole s 
dokumentima prostornog uređenja 
šireg područja 

SRPANJ 

Svečana sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad. 

KOLOVOZ 

R/br Prijedlog točke dnevnog reda Predlagatelj Obrađivač 

l. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
prodaje ostalog građevinskog zemljišta Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
putem javnog nadmetanja - licitacije ~movinsko-pravne poslove i pravne poslove i katastar 

!katastar nekretnina nekretnina 



2. Prijedlog Odluke o načinu i Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
uvjetima zakupa ostalog Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
građevinskog zemljišta putem ~movinsko-pravne poslove i pravne poslove i 
javnog nadmetanja - licitacije !katastar nekretnina katastar nekretnina 

3. Prijedlog Odluke o prodaji ostalog bpćinski načel nik putem Služba za geodetske 
i gradskog građevinskog zemljišta Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
putem neposredne pogodbe radi ~movinsko-pravne poslove i pravne poslove i 

oblikovanja postojeće građevinske !katastar nekretnina katastar nekretnina 

. parcele 

4. Prijedlog Odluke o načinu i uvje tima bpćinski načelnik putem Služba za geodetske 
raspolaganja na zemljištu u vlasništvu !Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-

i posjedu Općine Tomislavgrad ~movinsko-pravne poslove i pravne poslove i 

osnivanjem prava građenja !katastar nekretnina katastar nekretnina 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
nekretnine kao javnog dobra Službe za geodetske poslove, imovinsko-

poslove, imovinsko-pravne pravne poslove i 

6. Prijedlog Odluke o usvajanju bpćinski načelnik putem Služba za civilnu 
Programa razvitka zaštite i spašavanja ls lužbe za civilnu zaštitu zaštitu 
ljudi i materijalnih dobara od 
prirodnih i drugih nesreća u 
Tomislavgradu za razdoblje od 2023. 
- 2030. godine 

7. Izvješće o izvršenju Proračuna Općinski načelnik putem Služba za financije, 

Općine Tomislavgrad za Službe za financije, [proračun i riznicu 
razdoblje od 1. siječnja do 30. ororačun i riznicu 

lipnja 2023. 

8. Prijedlog Rješenja o razrješenju Povjerenstvo za izbor, Služba za društvene 
U pravnog vijeća Javne ustanove imenovanja i djelatnosti i opću 
S tarački dom Tomislavgrad administrativna pitanja upravu 

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstvo za izbor, Služba za društvene 
Upravnog vijeća Javne ustanove menovanja i djelatnosti i opću 
Starački dom Tomislavgrad administrativna pitanja upravu 

10. Prijedlog Rješenja o razrješenju !Povjerenstvo za izbor, !Služba za društvene 

Upravnog vijeća Javne menovanja i ~jelatnosti i opću 
ustanove Gradska športska administrativna pitanja pravu 

dvorana Tomislavgrad 

11. Prijedlog Rješenja o !Povjerenstvo za izbor, Služba za društvene 

imenovanju Upravnog v ijeća menovanja i klj elatnosti i opću 
Javne ustanove Gradska administrativna pitanja upravu 

športska dvorana Tomislavgrad 

12. Prijedlog Rješenja o razrješenju !Povjerenstvo za izbor, lslužba za društvene 

Upravnog vijeća Javne imenovanja i !djelatnosti i opću 

ustanove Kulturno - administrativna pitanja ~pravu 

I informativni centar 
Tomislavgrad 

13. Prijedlog Rješenja o !Povjerenstvo za izbor, ls!užba za društvene 

imenovanju Upravnog v ijeća imenovanja i (ijelatnosti i opću 

Javne ustanove Kulturno- administrativna pitanja u pravu 

informativni centar 
Tomislavgrad 



14. Prijedlog Rješenja o razrješenju !Povjerenstvo za izbor, Služba za društvene 

Upravnog vijeća Javne menovanja i k.ijelatnosti i opću 
ustanove Centar za odgoj i administrativna pitanja upravu 
obrazovanje djece i mladeži s 
poteškoćama u razvoju „Nova 
Nada" Tomislavgrad 

15. Prijedlog Rješenja o l>ovjerenstvo za izbor, Služba za društvene 
imenovanju Upravnog vijeća menovanja i kijelatnosti i opću 

Javne ustanove Centar za odgoj administrativna pitanja upravu 

i obrazovanje djece i mladeži s 
poteškoćama u razvoju „Nova 
Nada" Tomislavgrad 

16. Prijedlog Rješenja o razrješenju !Povjerenstvo za izbor, Služba za društvene 

Školskog odbora Glazbene menovanja i k.ijelatnosti i opću 

škole Tomislavgrad administrativna pitanja upravu 

17. Prijedlog Rješenja o Povjerenstvo za izbor, Služba za društvene 

imenovanju Školskog odbora menovanJa 1 k.ijelatnosti i opću 

Glazbene škole Tomislavgrad administrativna pitanja upravu 

18. Prijedlog Rješenja o razrješenju Povjerenstvo za izbor, Služba za društvene 

Školskog odbora Osnovne škole menovanja i k.ijelatnosti i opću 

„Stjepana Radića" Prisoje administrativna pitanja upravu 

19. Prijedlog Rješenja o !Povjerenstvo za izbor, Služba za društvene 

imenovanju Školskog odbora nmenovanja i k.ijelatnosti i opću 

Osnovne škole „Stjepana administrativna pitanja upravu 

Radića" Prisoje 

RUJAN 

R/br Prijedlog točke dnevnog reda Predlagatelj Obrađivač 

1. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima bpćinski načelnik putem Služba za geodetske 
prodaje ostalog građevinskog zemljišta Službe za geodetske poslove, imovinsko-
putem javnog nadmetanja - licitacije ooslove, imovinsko-pravne pravne poslove i katastar 

ooslove i katastar nekretnina nekretnina 

2. Prijedlog Odluke o načinu i bpćinski načelnik putem Služba za geodetske 
uvjetima zakupa ostalog Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
građevinskog zemljišta putem movinsko-pravne poslove i pravne poslove i 
javnog nadmetanja - licitacije katastar nekretnina katastar nekretnina 

3. Prijedlog Odluke o prodaji ostalog i Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
gradskog građevinskog zemljišta Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
putem neposredne pogodbe radi movinsko-pravne poslove i pravne poslove i 
oblikovanja postojeće građevinske katastar nekretnina katastar nekretnina 
parcele 

4. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
raspolaganja na zemljištu u vlasništvu i Službe za geodetske poslove, imovinsko-
posjedu Općine Tomislavgrad boslove, imovinsko-pravne pravne poslove i 

osnivanjem prava građenja ooslove i katastar nekretnina katastar nekretnina 



5. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa Općinski načelnjk putem Služba za geodetske 
nekretnine kao javnog dobra Službe za geodetske poslove, imovinsko-

tposlove, imovinsko-pravne pravne poslove i 
tposlove i katastar nekretnina katastar nekretnina 

6. Prijedlog Rješenja o razrješenju !Povjerenstvo za izbor, Služba za društvene 
Upravnog vijeća Javne ustanove ~menovanja i djelatnosti i opću 
Dječji vrtić Tomislavgrad administrativna pitanja upravu 

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju !Povjerenstvo za izbor, Služba za društvene 
Upravnog vijeća Javne ustanove ~menovanja i djelatnosti i opću 
Dječji vrtić Tomislavgrad administrativna pitanja upravu 

LISTOPAD 

R/br Prijedlog točke dnevnog reda Predlagatelj Obrađivač 

1. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
prodaje ostalog građevinskog zemljišta Službe za geodetske poslove, imovinsko-
putem javnog nadmetanja - licitacije tposlove, imovinsko-pravne pravne poslove i katastar 

tposlove i katastar nekretnina nekretruna 

2. Prijedlog Odluke o načinu i Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
uvjetima zakupa ostalog Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
građevinskog zemljišta putem ~movinsko-pravne poslove i pravne poslove i 
javnog nadmetanja - licitacije lkatastar nekretnina katastar nekretnina 

3. Prijedlog Odluke o prodaji ostalog i Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
gradskog građevinskog zemljišta Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
putem neposredne pogodbe radi ~movinsko-pravne poslove i pravne poslove i 
oblikovanja postojeće građevinske !katastar nekretnina katastar nekretnina 

parcele 

4. Prijedlog Odluke o načinu i uvje tima !Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
raspolaganja na zemljištu u vlasništvu i Službe za geodetske poslove, imovinsko-

posjedu Općine Tomislavgrad tposlove, imovinsko-pravne pravne poslove i 

osnivanjem prava građenja tposlove i katastar nekretnina katastar nekretnina 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni statusa kJpćinski načelnik putem Služba za geodetske 
nekretnine kao javnog dobra Službe za geodetske poslove, imovinsko-

tposlove, imovinsko-pravne pravne poslove i 
tposlove i katastar nekretnina katastar nekretnina 

6. Prijedlog Odluke o subvenciji Općinski načelnik putem Služba za društvene 
prijevoza studenata akademske Službe za društvene djelatnosti i opću 
2023 ./24. godine, a koji imaju djelatnosti i opću upravu upravu 
prebivalište na području općine 
Tomislavgrad 



STUDENI 

R/br Prijedlog točke d nevnog reda Predlagatelj Obrađivač 

I. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima Općinski nače lnik putem Služba za geodetske 
prodaje ostalog građevinskog zemljišta Službe za geodetske poslove, imovinsko-
putem javnog nadmetanja - licitacije poslove, imovinsko-pravne pravne poslove i katastar 

poslove i katastar nekretnina nekretnina 

2. Prijedlog Odluke o načinu i Općinski nače l njk putem Služba za geodetske 
uvjetima zakupa ostalog Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
građevinskog zemljišta putem movinsko-pravne poslove i pravne poslove i 
javnog nadmetanja - licitacije katastar nekretnina katastar nekretnina 

3. Prijedlog Odluke o prodaji ostalog i Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
gradskog građevinskog zemljišta Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-
putem neposredne pogodbe radi imovinsko-pravne poslove i pravne poslove i 
oblikovanja postojeće građevinske katastar nekretnina katastar nekretnina 

parcele 

4. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
raspolaganja na zemljištu u vlasništvu i S I užbe za geodetske poslove, imovinsko-

posjedu Općine Tomislavgrad poslove, imovinsko-pravne pravne poslove i 

osnivanjem prava građenja boslove i katastar nekretnina katastar nekretnina 

5. Prijedlog Odluke o izmj eru statusa 

1 

p i načelnik putem Služba za geodetske 
nekretnine kao javnog dobra Službe za geodetske poslove, imovinsko-

poslove, imovinsko-pravne pravne poslove i 
iPOslove i katastar nekretnina katastar nekretnina 

6. Nacrt Proračuna Općine Tomislavgrad za Općinski načelnik putem Služba za financije, 
2024. godinu Službe za financije, proračun i riznicu 

proračun i riznicu 
-

7. Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općinski načelnik putem Služba za financije, 
Općine Tomislavgrad za 2024. godinu Službe za financije, proračun 1 nznicu 

proračun i riznicu 

8. Izvješće o izvršenju Proračuna Opć inski načelnik putem Služba za financije, 

Općine Tomislavgrad za vrijeme Službe za financije, proračun 1 nznicu 

od I. siječnja do 30. rujna 2023. proračun i riznicu 

godine 

9. Prijedlog Rješenja o davanju Povjerenstvo za izbor, Služba za društvene 
suglasnosti na imenovanje menovanja i kijelatnosti i opću 
ravnatelja Javne ustanove administrativna pitanja µpravu 

Kulturno-informativni centar 
Tomislavgrad 

PROSINAC - GODIŠNJ A SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

R/br Prijedlog točke dnevnog reda Predlagatelj Obrađivač 

I. Prijedlog Proračuna Općine Opći nski načelnik putem Služba za financije, 
Tomislavgrad za 2024. godinu Službe za financije, proračun i riznicu 

proračun 1 nznicu 

2. Prijedlog Odluke o izvršenj u Proračuna Općinski načelnik putem Služba za financije, 
Općine Tomislavgrad za 2024. godinu Službe za financije , proračun i riznicu 

proračun 1 nznicu 



3. Program rada Općinskog vijeća Predsjednik OV Stručna služba 
Tomislavgrad za 2024. godinu Općinskog vijeća 

4. Prijedlozi akata iz oblasti imovinsko- Općinski načelnik putem Služba za geodetske 
pravnih poslova Službe za geodetske poslove, poslove, imovinsko-

imovinsko-pravne poslove i pravne poslove i katastar 
katastar nekretnina nekretnina 

III - TEMATSKE, GODIŠNJA I IZVANREDNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA 

Tematske sjednice Općinskog vijeća se održavaju ukoliko ima potrebe za obradu teme od 
značaja za širu zajednicu. Tematske sjednice će se zakazivati prema potrebi i termin njihovog 
održavanja utvrđivat će se u skladu s tim. 
Godišnja sjednica održava se u prosincu radi usvajanja Programa rada Općinskog vijeća za narednu 
godinu i usvajanja Proračuna Općine Tomislavgrad za narednu godinu. 
Izvanredne sjednice se održavaju izuzetno, u slučajevima opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost 
građana širih razmjera, elementarnih nepogoda, epidemija i sličnih izvanrednih okolnosti. Ista se može 
sazvati u rokovima kraćim od onih koji su predviđeni Poslovnikom Općinskog vijeća Tomislavgrad, a 
njen dnevni red može se predložiti na samoj sjednici, sukladno okolnostima koje nalažu sazivanje 
izvanredne sjednice. 

IV- SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Svečana sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad u povodu Dana Općine Tomislavgrad 
održava se 8. srpnja, a može se, po posebnoj odluci Općinskog vijeća, održati i u čast nekog drugog 
događaja ili osobe. Na svečanoj sjednici se uručuju Javna priznanja. 

V- REALIZACIJA PROGRAMA RADA 

Općinsko vijeće polugodišnje razmatra ostvarivanje predmetnog Programa i poduzima 
odgovarajuće mjere za njegovo ostvarivanje. 
Radna tijela Općinskog vijeća pri utvrđivanju svojih zadataka i obveza pridržavaju se programa rada 
Općinskog vijeća. 

Program rada Općinskog vijeća će se nakon donošenja objaviti u Službenom glasniku Općine 
Tomislavgrad i staviti na uvid javnosti. 

Broj: 01 -02- ilfi. !22 
Tomislavgrad; fZI. 12. 2022. godine 


