SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE LJUBUŠKI
Godina XLI – Broj 3

Petak 18. srpanj 2008.
Ljubuški

060
Na temelju čl. 4. Zakona o koncesijama
("Narodne
novine
Županije
Zapadnohercegovačke " , broj 7/01), i čl. 1.
Odluke o davanju suglasnosti općini Ljubuški
za
dodjelu
koncesije
za
korištenje
poljoprivrednog zemljišta na području općine
Ljubuški
("Narodne
novine
Županije
Zapadnohercegovačke" , br. 6/07) i članka
110. Statuta općine Ljubuški ("Sl. glasnik
općine Ljubuški" , br. 4/06) , Općinsko vijeće
Ljubuški na XXX. sjednici održanoj 28.05.
2008 god , d o n o s i

ODLUKU
o izmjenama i dopunama odluke o
pokretanju postupka o dodjeli koncesije za
korištenje poljoprivrednog zemljišta na
području općine Ljubuški
Članak 1.
U odluci Općinskog vijeća općine
Ljubuški o pokretanju postupka o dodjeli
koncesije za korištenje poljoprivrednog
zemljišta na području općine Ljubuški ("Sl.
glasnik općine Ljubuški" , broj 6/07) , koja je
izmijenjena i dopunjena Odlukom o
izmjenama i dopunama Odluke o pokretanju
postupka o dodjeli koncesije za korištenje
poljoprivrednog zemljišta na području općine
Ljubuški ("Sl.glasnik općine Ljubuški", broj
2/08) u članku 2. iza
"k.č.br. 192/1 u površini od 10.000 m2 , K.O.
Studenci" dodaje se :

Izlazi prema potrebi
Cijena

k.č. br. 365 u površini od 21.184 m2 , K.O.
Proboj Gornji ,
k.č. br. 1428/1 u površini od 200.529 m2 ,
K.O. Miletina ,
k.č. br. 1427 u površini od 20.028 m2 , K.O.
Miletina ,
k.č. br. 1524 u površini od 80.735 m2 , K.O.
Cerno ,
k.č. br. 946/1 u površini od 143.878 m2 ,
K.O. Klobuk Podbrdo ,
k.č. br. 1471/1 u površini od 58.853 m2 ,
K.O. Klobuk Podbrdo ,
k.č. br. 192/1 u površini od 489758 m2 , K.O.
Studenci ,
k.č.. br. 1176/1 u površini od 29.533 m2 ,
K.O. Hrašljani ,
k.č. br. 1176/1 u površini od 19.540 m2 ,
K.O. Hrašljani ,
k.č. br. 1176/1 u površini od 19.757 m2 ,
K.O. Hrašljani ,
k.č. br. 1372/1 u površini od 50.835 m2 ,
K.O. Cerno ,
k.č. br. 11/1 u površini od 40.353 m2 , K.O.
Hrašljani .
Članak 2.
U ostalim odredbama Odluke iz
članka 1. ove Odluke ostaju neizmijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u Službenom glasniku općine
Ljubuški.
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OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-915/08.
Ljubuški, 28.05.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
061

Na temelju čl. 4. Zakona o
koncesijama, i Uredbe o postupku za dodjelu
koncesija ("Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke " , broj 7/01) , čl. 1.
Odluke o davanju suglasnosti općini Ljubuški
za
dodjelu
koncesije
za
korištenje
poljoprivrednog zemljišta na području općine
Ljubuški
("Narodne
novine
Županije
Zapadnohercegovačke" , br. 6/07) , Odluke o
pokretanju postupka o dodjeli koncesije za
korištenje poljoprivrednog zemljišta na
području općine Ljubuški (Sl. glasnik Općine
Ljubuški broj 6/07 i 2/08) , i članka 110.
Statuta općine Ljubuški ("Sl. glasnik općine
Ljubuški" , br. 4/06) , Općinsko vijeće
Ljubuški na XXX. sjednici održanoj 28.05.
2008 god , d o n o s i

ODLUKU
o uvjetima, kriterijima, postupku prosudbe
za najpovoljniju ponudu koncesionara i
postupku provedbe natječaja za koncesije
na poljoprivrednom zemljištu na području
općine Ljubuški
Članak 1.
Pravo sudjelovanje na javnom
natječaju za dodjelu koncesije za
poljoprivredno zemljištu imaju pravne i
fizičke osobe, a koje nisu obuhvaćene
odredbom članka 8. Uredbe o postupku za
dodjelu koncesija ("Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke", br. 7/01).
Članak 2.
Postupak prosudbe za najpovoljniju
ponudu koncesionara Povjerenstvo će obaviti
na osnovu kriterija bodovanja, a broj bodova
koji svaki kriterij nosi dobiva se množenjem
koeficijenta važnosti kriterija sa mogućim
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bodovima koje ponuđač dobije po tom
kriteriju.
Članak 3.
Kriteriji po kojima će se vrednovati svaka
ponuda od strane ponuđača:
1. Pravni status ponuđača
koeficijent
-ponuđač fizička osoba
-ponuđač pravna osoba

10
1 bod
2 boda

2. Utjecaj gospodarskog programa na
ekonomski razvoj i usklađenost sa strategijom
gospodarskog razvoja općine Ljubuški
koeficijent
25
- ne utječe na gospodarski razvoj i nije u
skladu s pravcima razvoja
0 bodova
- donekle utječe na gospodarski razvoj i u
skladu je s pravcima razvoja
1 bod
-općenito utječe na gospodarski razvoj i u
skladu je s pravcima razvoja
2 boda
-u velikoj mjeri utječe na gospodarski
razvoj i u skladu je s pravcima razvoja
3 boda
3. Dinamika realizacije gospodarskog
programa
koeficijent 20
-realizacija gospodarskog programa do 5
godina
1 bod
- realizacija gospodarskog programa do 3
godine
2 boda
-realizacija gospodarskog programa do 2
godine
3 boda
4. Utjecaj na povećanje zaposlenosti
koeficijent 20
- nema novih radnih mjesta
0 bodova
-gospodarski program osigurava do 2
nova radna mjesta
1 bod
-gospodarski program osigurava do 5
radnih mjesta
2 boda
-gospodarski program osigurava preko 5
radnih mjesta
3 boda
5.Osigurava inozemna ulaganja koeficijent
15
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-gospodarski program neće privući
inozemne izvore financiranja
0 bodova
-gospodarski program će privući inozemne
izvore financiranja u manjem postotku 1
bod
-gospodarski program će privući više od
50% inozemnih ulaganja
2 boda
6. Utjecaj gospodarskog programa na okoliš
koeficijent 20
-program nema pozitivnog utjecaja na
okoliš
0 bodova
-program ima mali pozitivan utjecaj na
okoliš
1 bod
-program ima znatan pozitivan utjecaj na
okoliš
2 boda
-program je od velikog pozitivnog značaja
za okoliš
3 boda
7. Povoljnost ponuđene koncesijske naknade
od strane ponuđača u odnosu na početni iznos
iz članka 6. ove Odluke koeficijent 30
- ponuda u visini početne koncesijske
naknade
1 bod
-ponuda do 30% veća u odnosu na početni
iznos
2 bod
-ponuda do 60% veća u odnosu na početni
iznos
3 boda
-ponuda iznad 60% veća od početnog
iznosa
4 boda
Članak 4.
U zamolbi za javni natječaj za dodjelu
koncesija na poljoprivredno zemljište,
ponuditelj je dužan Povjerenstvu dostaviti
slijedeću dokumentaciju:
- za fizičke osobe:
1. Dokaz o uplaćenim sredstvima jamčevine
za sudjelovanje na natječaju,
2. Ovjerenu presliku osobne iskaznice i kućnu
listu,
3. Uvjerenje o prebivalištu,
4. Uvjerenje iz porezne uprave o izmirenim
obvezama,
5. Uvjerenje o nekažnjavanju,
6. Katastarski plan čestice na koju se ponuda
odnosi,
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7. Gospodarski program korištenja zemljišta
(elaborat i izvori financiranja),
8. Ponudu iznosa koncesijske naknade, a koja
ne može biti manja od novčanog iznosa
sukladno članku 6. ove odluke,
9. Uvjerenje o upisu u Registar obiteljskih
gazdinstva općine Ljubuški,
-

za pravne osobe:

1.Dokaz o uplaćenim sredstvima jamčevine
za sudjelovanje na natječaju,
2.Ovjerenu presliku rješenja o registraciji
pravnog subjekta kojeg je izdao nadležni sud,
3.Statut pravnog subjekta,
4.ovjerena preslika uvjerenja o poreznoj
registraciji,
5.Ovjerena preslika obavijesti o razvrstavanju
pravnog subjekta prema djelatnosti,
6.Uvjerenje iz porezne uprave o izmirenim
obvezama (ne starije od 3 mjeseca),
7 Uvjerenje o nekažnjavanju za odgovornu
osobu pravne osobe ponuditelja,
8 Katastarski plan čestice na koju se ponuda
odnosi,
9.Gospodarski program korištenja zemljišta
(elaborat i izvori financiranja),
10. Ponudu iznosa koncesijske naknade, a
koja ne može biti manja od novčanog iznosa
sukladno članku 6. ove Odluke,
11. Uvjerenje o upisu u Registar obiteljskih
gazdinstva općine Ljubuški.
Članak 5.
Za sudjelovanje u javnom natječaju za
dodjelu koncesije ponuditelj je dužan uplatiti
na račun općine Ljubuški nepovratni iznos
jamčevine u 10 % -tnom iznosu od početnog
iznosa koncesijske naknade /ha, za rad
Povjerenstva iz članka 6. Odluke o pokretanju
postupka o dodjeli koncesije za korištenje
poljoprivrednog zemljišta na području općine
Ljubuški i ostale troškove nastale u postupku
dodjele koncesije.
Koncesor će posebnom Odlukom
odrediti troškove postupka dodjele koncesije.
Članak 6.
Početni iznos koncesijske naknade u
postupku javnog natječaja za dodjelu
koncesije na poljoprivredno zemljište iz
članka 1. ove Odluke iznosi 200.00 KM /ha.
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Članak 7.
Nakon sklapanja Ugovora o koncesiji
koncesionar se oslobađa plaćanja godišnje
koncesijske naknade u trajanju od 4 (četiri)
godine.
Po isteku vremenskog perioda iz
stavka1. ovog Članka, sukladno zasađenoj
površini, koncesionar plaća 50% ugovorene
naknade godišnje u trajanju od 2 (dvije)
godine.
Po isteku vremenskog perioda iz
stavka 2. ovog članka za nezasađeno
poljoprivredno zemljište koncesionar je dužan
uplatiti koncesijsku naknadu u cijelosti
sukladno Ugovoru o koncesiji.
Članak 8.
Postupak provedbe natječaja reguliran
je Zakonom o koncesijama i uredbom o
postupku za dodjelu koncesija("Narodne
novine Županije Zapadnohercegovačke ", broj
7/01) te Odlukom o pokretanju postupka o
dodjeli koncesije za korištenje
poljoprivrednog zemljišta na području općine
Ljubuški ("Službeni glasnik općine
Ljubuški", BROJ 6/07 I 2/08).
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom
objave u Službenom glasniku općine
Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-920/08.
Ljubuški, 28.05.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
062
Na temelju članka 21. Zakona o
grobljima ("Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke", broj: 17/07) i članka
111. stavka 2. Statuta Općine Ljubuški
("Službeni glasnik Općine Ljubuški", broj:
4/06), Općinsko vijeće Ljubuški, na
XXXI.sjednici održanoj 18.07.2008. godine,
donosi

petak 18.7.2008. godine

OD L U KU O GR O B LJ I MA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se mjerila i
način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta
na korištenje, mjerila za plaćanje naknade
kod dodjele grobnog mjesta, godišnja grobna
naknada za korištenje grobnog mjesta , uvjeti
upravljanja grobljem, ukop, vremenski
razmaci ukopa, ukop nepoznatih osoba, iskop
(ekshumacija), održavanje i uređenje groblja,
uklanjanje otpada s groblja, i red na groblju.
Članak 2.
Groblja na području općine Ljubuški
su:
1. Novo gradsko groblje - Ljubuški
2. Novo groblje - Humac
3. Groblje Kosova Gorica – Humac
4. Groblje Jabuka - Ljubuški
5. Novo groblje – Radišići Gornji
6. Groblje Krvnica – Radišići Donji
7. Novo groblje – Prolog
8. Groblje Kamenice – Prolog
9. Groblje Lisice – Lisice
10.Staro groblje – Mostarska vrata
11.Novo groblje – Mostarska Vrata
12.Groblje Kukavice – Crveni Grm
13.Groblje Radalj – Crveni Grm
14.Groblje Cerno – Cerno i Kartuša
15.Groblje Crnopod – Crnopod
16.Groblje Žabar – Hardomilje
17.Groblje Staro Hardomilje – Hardomilje
18.Groblje Pivnice – Hardomilje
19.Groblje Ligat – Hrašljani
20.Groblje Karamenovine – Teskera
21.Groblje Vitaljina – Hrašljani
22.Groblje Bijača – Bijača-Runjak
23.Groblje Zvirići – Zvirići-Sulet
24.Groblje Staje – Hrašljani
25.Groblje Vitina – Vitina Donja
26.Groblje sv. Ante – Gornja Vitina
27.Groblje sv. Ivana – Doci
28.Groblje Presvetog srca Isusova – Brljica
29.Groblje Glavica – Otok
30.Groblje Otunj – Grabovnik
31.Groblje Blaženog Alojzija Stepinca –
Gornji Proboj
32.Groblje Donji Proboj – Donji Proboj
33.Groblje Krpuševac – Veljaci
34.Groblje Mlade – Veljaci
35.Groblje Sinac - Grab
36.Novo groblje – Veliko Blace-Grab II
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37.Groblje Podvale – Vašarovići
38.Groblje Jurina lazina – Šipovača
39.Groblje Banja – Šipovača
40.Groblje Krivače-Gračina – Vojnići
41.Groblje sv. Ivana – Vojnići
42.Groblje Vodice – Vodice
43.Groblje Greda – Greda
44.Groblje Dole – Dole
45.Groblje Kašče – Kašče
46.Groblje Grljevići - Grljevići
47.Groblje Lipno – Lipno
48.Groblje sv. Ivana apostola – Gornji
Studenci
49.Groblje sv. Josipa – Donji Studenci
50.Groblje Nikole Tavelića - Trseljevina
51.Groblje sv. Ivana Krstitelja – Stubica
52.Groblje Zastražnica – Klobuk
53.Groblje Poljane – Klobuk
54.Groblje Šiljevišta – Klobuk
55.Čuljkovo groblje – Klobuk
56.Groblje Pržine – Klobuk
57.Dabrnjsko groblje – Klobuk
58. Borasovo groblje – Klobuk
59. Groblje Crkvina – Klobuk
60. Groblje Drače - Klobuk
61. Groblje Bililo - Vitina
62. Novi Žabljački Harem
63. Zorbinovac
64. Pod Jurjevica - Mostarska Vrata
65. Groblje Srebrenica- Miletina
66. Klarino groblje- Miletina
67. Ravnjača - Mostarska Vrata
Članak 3.
Grobljem iz članka 2. st.1. točka 1. ove
Odluke upravlja Javno komunalno poduzeće
d.o.o Ljubuški (u daljnjem tekstu: Uprava
groblja).
Članak 4.
Na groblju iz članka 3. ove Odluke ukapaju
se umrli koji su do trenutka smrti imali
prebivalište na području općine Ljubuški, a
umrli koji nemaju prebivalište na području
općine Ljubuški ukapaju se po odobrenju
Uprave groblja.
Umrlog se može ukopati na groblje
prema pripadajućem naselju sukladno članku
2.ove Odluke. Umrli se može ukopati i izvan
groblja samo uz pismeno odobrenje koje
izdaje
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Općinska služba nadležna za komunalne
poslove, uz prethodno mišljenje nadležne
zdravstvene službe.
II. DODJELJIVANJE I USTUPANJE
GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE
Članak 5.
Grobnim se mjestom, u smislu ove
Odluke, smatra pojedinačni grob, obiteljski
grob, grobnica, grob za urne i grobnica za
urne (kazeta za urne).
Članak 6.
Služba za prostorno uređenje i
imovinsko pravne poslove Odjel stambeno
komunalnih poslova Općine Ljubuški daje
grobno mjesto na korištenje na neodređeno
vrijeme uz naknadu, o čemu donosi rješenje.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog
članka zainteresirana osoba može izjaviti
žalbu
Općinskom vijeću.
Za dodjelu grobnog mjesta na
korištenje plaća se naknada.
Za korištenje grobnog mjesta korisnik
plaća godišnju grobnu naknadu.
Članak 7.
Pravo ukopa na grobno mjesto ima
osoba kojoj je dano pravo na korištenje (u
nastavku teksta: korisnik groba) i članovi
njezine obitelji.
Članovi obitelji korisnika groba, u
smislu ove Odluke, smatraju se supružnik
korisnika, izvanbračni supružnik, potomci i
posvojena djeca i njihovi supružnici te
roditelji korisnika groba.
Korisnik groba može pisanom
izjavom dopustiti privremeni ukop i drugim
osobama.
Članak 8.
Nakon smrti korisnika groba pravo
korištenja grobnog mjesta stječu njegovi
nasljednici.
Do pravomoćnosti rješenja o
nasljeđivanju grobnog mjesta u njega se
mogu ukopati
osobe koje su u času smrti korisnika groba
bile članovi njegove obitelji.
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Članak 9.
Korisnik grobnog mjesta može ustupiti
korištenje grobnog mjesta trećoj osobi koja
nema korištenje grobnog mjesta na groblju.
Ugovor o ustupanju tog korištenja
mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa u
grobni očevidnik.
Članak 10.
Za ustupanje prava korištenja grobnog
mjesta i za privremeni ukop osoba koje se, u
smislu ove Odluke, smatraju članovima
obitelji korisnika groba potrebna je suglasnost
svih korisnika groba.
Oprema i uređaj groba izrađen na
grobnom mjestu smatraju se nekretninom, pa
stoga, ako se uz ustupanje grobnog mjesta
prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo
opreme, odnosno uređaja groba novi korisnik
grobnog mjesta dužan je uz ugovor o
ustupanju Upravi groblja priložiti i dokaz o
uplaćenom porezu na promet te nekretnine.
III.

PLAĆANJE NAKNADE KOD
DODJELE GROBNOG MJESTA I
GODIŠNJE GROBNE NAKNADE
ZA KORIŠTENJE GROBNOG
MJESTA

Članak 11.
Visinu naknade za dodjelu grobnog
mjesta na korištenje i visinu godišnje grobne
naknade utvrđuje Općinsko vijeće, na temelju
prijedloga Uprave groblja.
Članak 12.
Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na
korištenje utvrđuje se prema:
- lokaciji grobnog mjesta na
groblju i
- veličini grobnog mjesta.
Članak 13.
Visina godišnje grobne naknade utvrđuje se
prema veličini grobnog mjesta i potrebama
održavanja groblja.
Članak 14.
Grobna mjesta na korištenje dodjeljuje
nakon provedenog postupka Služba za
prostorno uređenje i imovinsko pravne
poslove - Odjel stambeno komunalnih
poslova općine Ljubuški.
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Naknada za korištenje grobnog mjesta
plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta na
korištenje.
Godišnju grobnu naknadu korisnici
plaćaju, u pravilu, jedan puta godišnje Upravi
groblja, koja je dužna korisniku dostaviti
uplatnicu o plaćanju.
IV.

UKOP, VREMENSKI RAZMACI
UKOPA I UKOP NEPOZNATIH
OSOBA
Članak 15.
Novo gradsko groblje ima mrtvačnicu o čijem
se održavanju brine Uprava groblja.
Članak 16.
Mrtvačnica je otvorena za posjet ako u
njoj leži pokojnik, od mjeseca listopada do
ožujka između 10,00 i 16,00 sati, a u ostalim
mjesecima između 9,00 i 20,00 sati.
Članak 17.
Mrtve se u mrtvačnicu prenosi u zatvorenom
lijesu. Lijes može biti drveni ili od
drugog materijala, čvrst i nepropustan.
Za prijenos umrlog od zaraznih bolesti
primjenjuju se posebni propisi.
Članak 18.
Niti jedan mrtvac ne smije biti
pokopan bez dozvole za ukop od
mrtvozornika. Dozvola za ukop mora
se uručiti predstavniku Uprave groblja
prigodom predaje,
odnosno preuzimanju mrtvaca za pokop.
Članak 19.
Sprovodi mrtvaca na Novom
gradskom groblju položenih na odar u
mrtvačnici polaze ispred mrtvačnice.
Poslije izvršene sahrane unose se
utvrđeni podaci u grobni očevidnik i registar
umrlih.
Za svako grobno mjesto u registar
grobova kao nositelj prava korištenja može
biti
upisana samo jedna fizička ili pravna osoba.
Članak 20.
Sahrana umrlog može se izvršiti samo
u zatvorenom lijesu. Zabranjeno je obavljanje
posmrtnih svečanosti nad otvorenim lijesom.
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Članak 21.
Umrli se može sahraniti najmanje 24
sata nakon smrti u skladu s propisima o službi
pregleda mrtvaca.
Sahrana se vrši u pravilu od mjeseca
listopada do uključivo ožujka između 10,00 i
16,00 sati, a u ostalim mjesecima između
9,00 i 18,00 sati.
Članak 22.
Uprava groblja može izvršiti
privremenu sahranu umrlog samo ako se zbog
spora o pravu korištenja određenog groba ili
grobnice ne može postići nagodba, odnosno
utvrditi pravo korištenja, ili ako trenutno
nema priređenog mjesta za sahranu.
Privremena sahrana može se izvršiti u
javnu grobnicu koju izrađuje i održava uprava
groblja ili u privatnu grobnicu uz prethodno
pismeno odobrenje korisnika grobnice.
Prijenos umrlog iz javne grobnice tj.
privremenog ukopa u grobnicu ili grob
predviđenu za konačnu sahranu može se
izvršiti po odobrenju sanitarnog tijela uprave i
Uprave groblja.
Članak 23.
Ukop u popunjeno grobno mjesto
može se izvršiti nakon proteka 20 godina od
posljednjeg ukopa.
Ako je grobnica za polaganje ljesova
sagrađena u više razina, grobno se mjesto
smatra popunjenim kada su sve razine
popunjene, te se ukop može obaviti nakon
proteka 30 godina od prvog ukopa.
U grobove za urne može se položiti
urna bez obzira na to kada je položena
prethodna urna.
Članak 24.
Nepoznate osobe zakapaju se u javnu
grobnicu ili grob.
Uprava groblja je dužna odrediti na
groblju prostor za grob iz stavka 1.
ovog članka. Uprava groblja je dužna
grobnicu ili grob iz stavka 1. ovog
članka urediti i održavati na
način kojim se iskazuje poštovanje prema
umrlima.
Članak 25.
Iskop-ekshumacija mrtvaca odnosno
njihovih posmrtnih ostataka mogu se
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dozvoliti na zahtjev rodbine i osoba koje su se
brinule o sahrani, a po službenoj dužnosti
kada za to postoje opravdani razlozi ili po
odredbi suda.
Stranka koja traži iskapanjeekshumaciju ili prenošenje posmrtnih
ostataka mora pružiti dokaz o rodbinskom
svojstvu s umrlim ili pristanak najbližih
pokojnikovih rođaka ili osoba koje su se
brinule za sahranu i održavanje groba, kao i
suglasnost osoba ovlaštenih za korištenje
groba ili grobnice u koju se ima izvršiti
prijenos.
Članak 26.
Ekshumacija posmrtnih ostataka
osobe umrle od zarazne bolesti može se
dozvoliti
tek po isteku godine dana od dana sahrane.
Niti jedna ekshumacija ne može se
dozvoliti u vremenu od 1. lipnja do 3.
kolovoza.
Kod svake ekshumacije mora biti
nazočan predstavnik nadležnog sanitarnog
tijela
uprave.
ODŽAVANJE, UREĐENJE
GROBLJA, UKLANJANJE
OTPADA SA GROBLJA I RED
NA GROBLJU
Članak 27.
Uprava groblja vodi brigu o uređenju i
održavanju groblja, te uklanja otpad s groblja.
Groblje mora biti ograđeno te
održavano tako da uvijek bude čisto i
uredno. Mrtvačnica i drugi objekti na
groblju moraju se održavati u urednom
i ispravnom stanju.
V.

Članak 28.
Korisnik groba dužan je grobno mjesto
i prostor oko njega održavati urednim. Na
grobu se u pravilu sadi cvijeće i ukrasno bilje.
Natpisi na grobovima i grobnicama ne
smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili
moralne osjećaje, niti na bilo koji način
povrijediti uspomenu na pokojnika.
Svaki grob mora biti označen
prikladnim nadgrobnim spomenikom.
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Članak 29.
Uprava groblja može pozvati korisnika
da neuredno ili zapušteno grobno mjesto
održava urednim.
Ako unatoč pozivu korisnik ne uredi
grobno mjesto Uprava groblja će isto urediti
na trošak korisnika.
Uprava groblja je dužna na
prikladnom mjestu osigurati prostor za
odlaganje otpada.
Članak 30.
Korisnik groba i ostali građani,
posjetitelji groblja dužni su suho cvijeće, stare
vijence i ostali otpad sa grobova odlagati na
mjesto koje odredi Uprava groblja.
Članak 31.
Groblje je građanima otvoreno za
posjet u siječnju, veljači, ožujku, listopadu,
studenom i prosincu od 7,00 do 19, 00 sati, a
u ostalim mjesecima od 6,00 do 20,00 sati.
Građani su dužni na groblju održavati
potpunu mir i ponašati se s poštovanjem
prema mrtvima.
Građani su dužni pridržavati se naloga
i uputa ovlaštenih osoba Uprave groblja
ukoliko se tiče održavanja reda i mira na
groblju.
Djeca ispod 10 godina starosti imaju
pristup na groblje samo uz pratnju odraslih
osoba.
Članak 32.
Na groblju je naročito zabranjeno:
1. Ulaženje u mrtvačnicu bez odobrenja
uprave groblja u vrijeme koje nije određeno
za posjetu,
2. Zabavljanje, galama, pjevanje, sviranje,
unošenje alkoholnih i bezalkoholnih pića i
hrane i drugo narušavanje javnog reda i
mira. Ova zabrana ne odnosi se na
prigodno
pjevanje i sviranje vezano uz obred
pogreba,
3. Dovođenje pasa i drugih životinja,
4. Dovođenje i napasivanje stoke i peradi,
5. Gaženje po grobovima i nasadima,
oštećivanje grobnica, spomenika i
nadgrobnih
znakova, grobnih ograda, klupa i slično.
6. Šaranje i ispisivanje "grafita" na
grobnim spomenicima, grobnim
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oznakama,
klupama, mrtvačnici i drugdje.
7. Trganje i odnošenje cvijeće sa grobova,
8. Oštećenje ograde groblja i mrtvačnice,
9. Stavljanje nedoličnih spomenika, natpisa,
slika, bilo kakvih reklama i slično na
grobovima i drugim objektima koji nisu
uobičajeni na području Općine Ljubuški,
10. Paljenje korova i smeća.
VI. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM
Članak 33.
Uprava groblja je dužna upravljati
grobljem pažnjom dobrog gospodara i na
način kojim se iskazuje poštovanje prema
umrlima.
Članak 34.
Uprava groblja se brine o tome da se
grobovi grade prema Projektnoj
dokumentaciji i rasporedu grobnih mjesta i
grobnica na način koji odgovara tehničkim i
sanitarnim uvjetima, vodeći pri tome računa o
zaštiti okoliša, o krajobraznim i estetskim
vrijednostima.
Za gradnju grobnica, postavljanje
kamenih i sličnih spomenika na grobove,
postavljanje klupa te za preinaku groba, za
uklanjanje spomenika i nadgrobnih ploča
potrebno je pismeno odobrenje Uprave
groblja.
Ako se grobnica gradi kao
mauzolej, kapela i slično, potrebno je
ishoditi odobrenje sukladno propisu o
građenju.
Članak 35.
Uprava groblja je dužna pravodobno
poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se
osigurao dovoljan broj grobnih mjesta.
Ako nema prostora na groblju,
Uprava groblja predlaže Općinskom
vijeću Ljubuški rekonstrukciju, odnosno
proširenje ili gradnju novog groblja.
Članak 36.
Uprava groblja dužna je voditi
grobni očevidnik o ukopu svih osoba na
području općine koji sadrži podatke o
korisnicima grobova, osobama koje
imaju pravo ukopa, uzroku smrti i svim
promjenama.
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Uprava groblja dužna je voditi i
registar umrlih osoba po imenu,
prezimenu i imenu jednog roditelja, te
jedinstvenom matičnom broju umrle
osobe s naznakom gdje je i kada
ukopana.
Akti iz stavka 1. i 2. moraju se
trajno čuvati.
Članak 37.
Radi osiguranja nesmetanog
obavljanja ukopa i održavanja reda na groblju
osobe koje izvode radove na groblju dužne
su:
- obavljanje radova prijaviti upravi groblja,
- radove izvoditi tako da do najveće mjere
očuvaju mir i dostojanstvo na groblju, a
radovi se mogu obavljati u radne dane koje
odredi Uprava groblja
- građevni materijal mogu držati na groblju
samo za vrijeme izvođenja radova
- u slučaju prekida radova, odnosno
nakon završetka radova, radilište
dovesti u prijašnje stanje,
- prevoziti materijal u vrijeme, putovima i
stazama kako odredi Uprava groblja
- nakon upotrebe zatvoriti izljevna mjesta
na vodovodu
Uprava groblja može u određene dane
ili u određeno doba dana zabraniti izvođenje
radova na groblju ili pojedinim dijelovima
groblja.
Uprava groblja zabranit će
izvođenje radova započetih bez
prethodne prijave i pisanog odobrenja.
VII. KAZNENE ODREDBE
Članak 38.
Novčanom kaznom u iznosu 200,00 do
1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj:
1. Korisnik groba ako postupa protivno
članku 28. ove Odluke.
2. Građanin koji se ne pridržava pravila
o ponašanju na grobljima (članak 30. i
članka 31. ove Odluke.
3. Fizička i pravna osoba koja postupi
protivno članku 37. stavku 1. ove
Odluke.

VII.
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PRIJELAZNE

I

ZAVRŠNE

ODREDBE
Članak 39.
Uprava groblja će sukladno
proračunskim mogućnostima Općine
Ljubuški izvršiti prijenos nadležnosti
upravljanja nad grobljima.
Članak 40.
Uprava groblja podnosi najmanje
jedanput godišnje izvješće o radu za
prethodnu godinu Općinskom vijeću
Ljubuški.
Članak 41.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u Službenom glasniku Općine
Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-1213/08
Ljubuški, 18.07.2008. godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
063

Općinsko vijeće Ljubuški postupajući
sukladno članku 111. stavak 2. Statuta općine
Ljubuški (''Sl. glasnik općine Ljubuški'', broj:
4/06), na temelju članka 21. Zakona o
grobljima ( ''Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke'',
broj:17/07),
na
XXXI. sjednici održanoj 18.07.2008.godine,
do nosi

ODLUKU
o naknadi kod dodjele grobnog mjesta na
korištenje i godišnja grobna naknada za
korištenje grobnog mjesta
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina
naknade kod dodjele grobnog mjesta na
korištenje, kao i godišnja grobna naknada na
Novom gradskom groblju Ljubuški.
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Članak 2.
Odjel stambeno komunalnih poslova
općine Ljubuški daje grobno mjesto na
korištenje uz naknadu, o čemu donosi
rješenje.
Postupak dodjele grobnog mjesta na
korištenje pokreće se po zahtjevu stranke, a
zahtjev treba da sadrži osobne podatke
stranke, oznaku Polja i broj grobnih mjesta
(jedno, dva ili tri) i dokaz o uplati.
Naknadu za dodjelu grobnog mjesta
na korištenje korisnik uplaćuje prilikom
dodjele grobnog mjesta na korištenje.
Članak 3.
Naknada za grobna mjesta u Polju
koje se nalazi neposredno do Upravne zgrade
i kapele iznosi:
- jedno grobno mjesto ( dvije etaže)
2.200,00 KM,
- dva grobna mjesta (dvije etaže)
4.000,00 KM.
Naknada za grobno mjesto u ostalim
poljima iznosi:
- jedno grobno mjesto ( dvije etaže)
1.600,00 KM,
- dva grobna mjesta (dvije etaže)
2.800,00 KM,
- tri grobna mjesta
(dvije etaže)
4.000,00 KM.
Članak 4.
Naknada za korištenje grobnog mjesta
- godišnja grobna naknada iznosi za jedno
grobno mjesto 20,00 KM, za dva grobna
mjesta 35,00 KM i za tri grobna mjesta 50,00
KM godišnje.
Godišnja grobna naknada za
korištenje grobnog mjesta je prihod Uprave
groblja, a ista je namijenjena za održavanje
groblja.
Obveza plaćanja godišnje grobne
naknade, visina naknade i način plaćanja za
svakog pojedinog korisnika utvrđuje se
rješenjem koje donosi Odjel stambeno
komunalnih poslova općine Ljubuški.
U slučaju promjene visine naknade ili
na pismeni zahtjev korisnika donijet će se
novo rješenje za plaćanje godišnje grobne
naknade.

petak 18.7.2008. godine

Članak 5.
Grobno mjesto za koje grobna
naknada nije plaćena deset godina smatra se
napuštenim i može se ponovo dodijeliti na
korištenje, ali tek nakon proteka petnaest
godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno
nakon proteka trideset godina od ukopa u
grobnicu.
Članak 6.
Plaćanje godišnje grobne naknade
počet će nakon izrade položajnog plana
groblja i ustanovljenja evidencije korisnika
grobnih mjesta.
Članak 7.
Prihodi od naknade kod dodjele
grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za
korištenje grobnog mjesta namijenjeni su za
uređenje i održavanje groblja.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u Službenom glasniku općine
Ljubuški.
Odredbe ove Odluke koje se odnose
na plaćanje godišnje grobne naknade
primjenjivat će se od dana 01.01.2010.
godine.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-1214/08
Ljubuški, 18.07.2008. godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
064

Općinsko vijeće Ljubuški postupajući
sukladno članku 111. stavak 2. Statuta općine
Ljubuški (''Službeni glasnik općine Ljubuški'',
broj: 4/06), na temelju članka 19. stavak 4.
Zakona o prostornom uređenju ( ''Narodne
novine Županije Zapadnohercegovačke'', broj:
4/99, 15/01 i 10/03), na XXXI. sjednici
održanoj 18.07.
2008.godine, d o n o s i

Službeni glasnik – Općine Ljubuški
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ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju
regulacionog plana
naselja Ćukovina-Ljubuški

o davanju suglasnosti na Općinski akcijski
planu u okviru Projekta upravne
odgovornosti GAP-a
2008. – 2010. godine

Članak 1.

Članak 1.

U Odluci o provođenju regulacionog
plana naselja Ćukovina- Ljubuški (Službeni
glasnik općine Ljubuški broj: 5/89), u članku
4. stavak 1. točka 2. iza zareza dodaju se
riječi:
'' Po pitanju kolektivne poslovne,
poslovno stambene i stambene gradnje
dosadašnja maksimalna katnost podrum +
prizemlje + 4 + potkrovlje mijenja se na način
da se maksimalna katnost ne ograničava, već
da se propisuje kod svakog pojedinačnog
zahtjeva, a ovisno o tlocrtnoj veličini i obliku
gabarita planiranog objekta, veličini ,obliku i
položaju parcele, namjeni, zoni, koeficijentu
izgrađenosti i drugim parametrima, o čemu bi
odlučivalo Povjerenstvo za utvrđivanje
urbanističko tehničkih uvjeta uređenja
prostora ili odgovarajuća važeća prostorno
planska dokumentacija.''
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u Službenom glasniku općine
Ljubuški.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-1215/08
Ljubuški, 18.07.2008. godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
065

Na temelju članka 109. Statuta općine
Ljubuški („Službeni glasnik općine“ br. 4/06),
Općinsko vijeće općine Ljubuški na XXXI.
sjednici održanoj 18.07.2008. godine
donosi

Daje se suglasnost na Općinski
akcijski plan kojeg je donio Općinski
načelnik u okviru Projekta upravne
odgovornosti GAP-a 2008.- 2010. za
kontinuirano unapređenje općinske uprave,
broj: 02-05-1159/08.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku općine“.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-1216/08
Ljubuški, 18.07.2008. godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
066

Na temelju članka 111. Statuta općine
Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški ", br.
4/06) i članka 4 Odluke o dodjeli koncesije za
korištenje poljoprivrednog zemljišta na
području općine Ljubuški, ("Sl.glasnik općine
Ljubuški", broj 6/07 i 2/08) Općinsko vijeće
Ljubuški na XXX. sjednici održanoj dana
28.05.2008 godine, d o n o s i

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provedbu
postupka dodjela koncesija
poljoprivrednog zemljišta na području
općine Ljubuški
I
U Povjerenstvo za dodjelu koncesija
imenuje se :
1. Milena Jelavić
2. Mario Bajto

- predsjedavajući
- član

Službeni glasnik – Općine Ljubuški

Broj 3/2008 – str.99

3. Mladenka Odak
4. Franjo Živković
5. Ante Sušac
6. Mirko Pavlović

- član
- član
- član
- tajnik

Općinskog
javnog
Ljubuški, d o n o s i

II

1. Tvrtki FIN VOJNIĆI d.o.o. Ljubuški ,
Vojnići b.b. , MRB:1-3722 kod
Općinskog suda u Širokom Brijegu ,
dodjeljuje se na korištenje ostalo
neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje poslovnog objekta, označeno kao
:
- k.č. br. 11/21 zv. "Gaj", šuma 3. površine
12.316 m2, K.O. Hrašljani, koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
kao k.č. br. 64/111 K.O. Hrašljani,

Zadaća povjerenstva je da sukladno
Zakonu o koncesijama , Uredbi o postupku za
dodjelu koncesija, Odluci o davanju
suglasnosti općini Ljubuški za dodjelu
koncesija za korištenje poljoprivrednog
zemljišta na području općine i Odluci o
pokretanju postupka o dodjeli koncesije za
korištenje poljoprivrednog zemljišta na
području općine Ljubuški i drugim propisima
provedu postupak dodjele koncesija.
III
Naknada za rad Povjerenstva
osigurava se iz nepovratnog dijela jamčevine
a utvrđuje se posebnim rješenjem Koncesora.
IV
Ovo Rješenje objavit će se u
Službenom glasniku općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-921/08.
Ljubuški,28.05.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
067
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Općinsko vijeće Ljubuški na XXX.
sjednici
održanoj 28.05.2008. godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07), a po prethodno pribavljenom mišljenju

pravobraniteljstva

RJEŠENJE

2. Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja tvrtka FIN VOJNIĆI
d.o.o. Ljubuški , Vojnići b.b. i je dužna u
roku od 15 dana od dana primitka ovog
rješenja platiti naknadu u iznosu od
147.850,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljišta,
vrsta prihoda 721121.
Ako korisnik ne plati naknadu u navedenom
roku, utvrdit će mu se gubitak prava
korištenja zemljišta radi građenja i gubi
pravo na povrat položene jamčevine.
3. Korisnik kome se dodjeljuje zemljište
ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
4. Korisnik 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.
5. Po pravomoćnosti ovog rješenja izvršit će
se u zemljišnoj knjizi uknjižba prava
korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist tvrtke FIN VOJNIĆI d.o.o.
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Ljubuški, Vojnići b.b., a u katastarskom
operatu upis posjeda u korist tvrtke.
6. Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužna snositi tvrtka
FIN VOJNIĆI d.o.o. Ljubuški , Vojnići
b.b.. Troškovi postupka imaju se platiti na
žiro-račun općine Ljubuški broj
3380002200044268, vrsta prihoda 722611
u roku od petnaest dana po pravomoćnosti
ovog Rješenja..
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-922/08.
Ljubuški, 28.05. 2008. godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
068

Općinsko vijeće Ljubuški na XXX..
sjednici održanoj 28.05.2008. godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07), a po prethodno pribavljenom mišljenju
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva
Ljubuški , d o n o s i

RJEŠENJE
1. Tvrtki T&D COMPANY d.o.o Vašarovići
Ljubuški , Vašarovići , MRB:1-1808 kod
Općinskog suda u Širokom Brijegu,
dodjeljuje se na korištenje ostalo
neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje poslovnog objekta, označeno kao
:
- k.č. br. 14/25 zv. "Gornje Brdo", šuma 4.
površine 9.986 m2, K.O. Hrašljani, koja

petak 18.7.2008. godine

nekretnina u starom kat. operatu odgovara
kao k.č. br. 64/121 K.O. Hrašljani,
2. Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja tvrtka T&D COMPANY
d.o.o Vašarovići Ljubuški , Vašarovići je
dužna u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu od
60.100,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljišta,
vrsta prihoda 721121.
Ako korisnik ne plati naknadu u navedenom
roku, utvrdit će mu se gubitak prava
korištenja zemljišta radi građenja i gubi
pravo na povrat položene jamčevine.
3. Korisnik kome se dodjeljuje zemljište
ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
4. Korisnik 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.
5. Po pravomoćnosti ovog rješenja izvršit će
se u zemljišnoj knjizi uknjižba prava
korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist tvrtke T&D COMPANY d.o.o
Vašarovići Ljubuški , Vašarovići , a u
katastarskom operatu upis posjeda u korist
tvrtke.
6. Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužna snositi tvrtka
T&D COMPANY d.o.o Vašarovići
Ljubuški , Vašarovići . Troškovi postupka
imaju se platiti na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268, vrsta
prihoda 722611 u roku od petnaest dana po
pravomoćnosti ovog Rješenja..
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OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-925/08.
Ljubuški, 28.05. 2008. Godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
069

Općinsko vijeće Ljubuški na XXX..
sjednici održanoj 28.05.2008. godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07), a po prethodno pribavljenom mišljenju
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva
Ljubuški , d o n o s i

RJEŠENJE
Društvu MUCIĆ & CO d.o.o.
Ljubuški , Ljubuški , Put za Međugorje
b.b. , MRB:1-419 kod Općinskog suda u
Širokom Brijegu , dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje poslovnog objekta,
označeno kao :
k.č. br. 14/33 zv. "Gornje
Brdo, pašnjak 4. površine 28.604 m2,
K.O. Hrašljani, koja nekretnina u starom
kat. operatu odgovara kao k.č. br. 64/131
K.O. Hrašljani,
k.č. br. 1401/35 zv. "Bare",
pašnjak 5. površine 3.084 m2, K.O.
Mostarska Vrata - Gradska , koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
kao k.č. br. 344/622 K.O. Ljubuški ,
1.

2.

Za dodijeljeno građevno zemljište
iz točke 1. ovog Rješenja društvo MUCIĆ
& CO d.o.o. Ljubuški , Ljubuški , Put za
Međugorje b.b. je dužno u roku od 15

petak 18.7.2008. godine

dana od dana primitka ovog rješenja platiti
naknadu u iznosu od 100.000,00 KM na
žiro-račun općine Ljubuški broj
3380002200044268- sredstva od prodaje
građevnog zemljišta, vrsta prihoda
721121.
Ako korisnik ne plati naknadu u navedenom
roku, utvrdit će mu se gubitak prava
korištenja zemljišta radi građenja i gubi
pravo na povrat položene jamčevine.
3.
Korisnik kome se dodjeljuje
zemljište ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
4.
Korisnik 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.
5.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist društva MUCIĆ & CO d.o.o.
Ljubuški , Ljubuški , Put za Međugorje
b.b., a u katastarskom operatu upis posjeda
u korist društva.
6.
Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 400,00 KM i iste je dužno
snositi društvo MUCIĆ & CO d.o.o.
Ljubuški , Ljubuški , Put za Međugorje
b.b. . Troškovi postupka imaju se platiti na
žiro-račun općine Ljubuški broj
3380002200044268, vrsta prihoda 722611
u roku od petnaest dana po pravomoćnosti
ovog Rješenja..
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-926/08.
Ljubuški, 28.05. 2008. godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
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Općinsko vijeće Ljubuški na XXX.
sjednici održanoj 28.05.2008. godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07), a po prethodno pribavljenom mišljenju
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva
Ljubuški , d o n o s i

RJEŠENJE
1.

Tvrtki EUROCOMPANY 99 d.o.o
Čapljina 99 , Čapljina Tasovčići bb ,
MRB:1-10063 kod Općinskog suda
Mostar, dodjeljuje se na korištenje ostalo
neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje poslovnog objekta, označeno kao
:
k.č. br. 11/22 zv. "Gaj", šuma 3.
površine 12.316 m2, K.O. Hrašljani, koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
kao k.č. br. 64/112 K.O. Hrašljani,
k.č. br. 11/23 zv. "Gaj", šuma 3.
površine 12.375 m2, K.O. Hrašljani, koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
kao k.č. br. 64/113 K.O. Hrašljani,
Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja tvrtka
EUROCOMPANY 99 d.o.o Čapljina 99 ,
Čapljina Tasovčići bb je dužna u roku od
15 dana od dana primitka ovog rješenja
platiti naknadu u iznosu od 296.292,00
KM na žiro-račun općine Ljubuški broj
3380002200044268- sredstva od prodaje
građevnog zemljišta, vrsta prihoda
721121.
Ako korisnik ne plati naknadu u navedenom
roku, utvrdit će mu se gubitak prava
korištenja zemljišta radi građenja i gubi
pravo na povrat položene jamčevine.
3.
Korisnik kome se dodjeljuje zemljište
ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu

petak 18.7.2008. godine

prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
4.
Korisnik 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.
5.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist tvrtke EUROCOMPANY 99 d.o.o
Čapljina 99 , Čapljina Tasovčići bb, a u
katastarskom operatu upis posjeda u korist
tvrtke.
6.
Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 400,00 KM i iste je dužna
snositi tvrtka EUROCOMPANY 99 d.o.o
Čapljina 99 , Čapljina Tasovčići bb .
Troškovi postupka imaju se platiti na žiroračun općine Ljubuški broj
3380002200044268, vrsta prihoda 722611
u roku od petnaest dana po pravomoćnosti
ovog Rješenja..
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-924/08.
Ljubuški, 28.05.2008. godine
PREDSJEDNIK ,

2.

Davorin Medić.v.r.
071

Općinsko vijeće Ljubuški na XXX.
sjednici održanoj 28.05.2008. godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07), a po prethodno pribavljenom mišljenju

Broj 3/2008 – str.103

Općinskog
Ljubuški
donosi

javnog

Službeni glasnik – Općine Ljubuški

pravobraniteljstva

RJEŠENJE
1.

Tvrtki KARLIKO export-import
d.o.o. Ljubuški , Put za Bučine bb ,
MRB:1-677 kod Županijskog suda Široki
Brijeg, dodjeljuje se na korištenje ostalo
neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje poslovnog objekta, označeno kao
:
k.č. br. 14/28 zv. "Gornje Brdo",
šuma 4. površine 9.978 m2, K.O.
Hrašljani, koja nekretnina u starom kat.
operatu odgovara kao k.č. br. 64/124 K.O.
Hrašljani,
Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja tvrtka KARLIKO
export-import d.o.o. Ljubuški je dužna u
roku od 15 dana od dana primitka ovog
rješenja platiti naknadu u iznosu od
60.100,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljišta,
vrsta prihoda 721121.
Ako korisnik ne plati naknadu u navedenom
roku, utvrdit će mu se gubitak prava
korištenja zemljišta radi građenja i gubi
pravo na povrat položene jamčevine.

petak 18.7.2008. godine

d.o.o. Ljubuški, a u katastarskom operatu
upis posjeda u korist tvrtke.
6.
Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužna
snositi tvrtka KARLIKO export-import
d.o.o. Ljubuški. Troškovi postupka imaju
se platiti na žiro-račun općine Ljubuški
broj 3380002200044268, vrsta prihoda
722611 u roku od petnaest dana po
pravomoćnosti ovog Rješenja..
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-923/08.
Ljubuški, 28.05.2008. godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.

2.

072

3.

Općinsko vijeće Ljubuški na XXX.
sjednici održanoj
28.05. 2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, po zahtjevu Stanka
Tomića, iz Radišića na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke o uvjetima i načinu
dodjele građevnog zemljišta Općine Ljubuški
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07), d o n o s i

Korisnik kome se dodjeljuje
zemljište ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
4.
Korisnik 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.
5.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist tvrtke KARLIKO export-import

RJEŠENJE
Stanku Tomiću , sinu pok. Mije iz
Radišića, općina Ljubuški JMBG:
1610936152739, dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje poslovnog objekta,
označeno kao :
k.č. br. 14/22 zv. "Gornje Brdo", šuma
4 površine 11921 m2, K.O. Hrašljani, koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
kao k.č. br. 64/118 K.O. Hrašljani,
1.

2.

Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Stanko Tomić je
dužan u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu od
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3.

4.

5.

6.

Službeni glasnik – Općine Ljubuški

143.150,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljišta vrsta prihoda 721121.
Korisnik kome se dodjeljuje zemljište
ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
Korisnik 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.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Stanka Tomića sina pok. Mije iz
Radišića , općina Ljubuški, a u
katastarskom operatu upis posjeda u
njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Stanko Tomić. Troškovi postupka
imaju se platiti na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268 - vrsta
prihoda 722611 u roku od petnaest dana po
pravomoćnosti ovog Rješenja..

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-927 /08
Ljubuški, 28.05. 2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
073

Općinsko vijeće Ljubuški na XXX.
sjednici održanoj
28.05. 2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, po zahtjevu Branimir
Bradvica, iz Ljubuškog na temelju članka
111. stavka 2. Statuta općine Ljubuški
("Službeni glasnik općine Ljubuški", broj
4/06), članka 44.Zakona o građevnom
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine

petak 18.7.2008. godine

("Sl. novine FBiH", broj 67/05) i članka 3.
Odluke o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta Općine Ljubuški ("Sl.
glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i 1/07), a
po prethodno pribavljenom mišljenju
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva
Ljubuški
donosi

RJEŠENJE
1.

Branimir Bradvica ,sinu Mije iz
Ljubuškog., Kralja Zvonimira b.b. ,
JMBG: 2403957152737, dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje poslovnog objekta,
označeno kao :
k.č. br. 14/24 zv. "Gornje Brdo", šuma
4 površine 5872 m2, K.O. Hrašljani, koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
kao k.č. br. 64/120 K.O. Hrašljani,
Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Branimir Bradvica
je dužan u roku od 15 dana od dana
primitka ovog rješenja platiti naknadu u
iznosu od 35.233,00 KM na žiro-račun
općine Ljubuški broj 3380002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljišta vrsta prihoda 721121.
3.
Korisnik kome se dodjeljuje zemljište
ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
4.
Korisnik 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.
5.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Branimira Bradvice sina Mije iz
Ljubuškog , Kralja Zvonimira b.b. , a u
katastarskom operatu upis posjeda u
njegovu korist.
2.
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Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Branimir Bradvica . Troškovi
postupka imaju se platiti na žiro-račun
općine Ljubuški broj 3380002200044268 vrsta prihoda 722611 u roku od petnaest
dana po pravomoćnosti ovog Rješenja..

3.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
4.
Broj: 01-02-930/08.
Ljubuški, 28. 05. 2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
074

Općinsko vijeće Ljubuški na XXX.
sjednici održanoj
28.05. 2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, po zahtjevu Adriana
Madžara, iz Ljubuškog na temelju članka
111. stavka 2. Statuta općine Ljubuški
("Službeni glasnik općine Ljubuški", broj
4/06), članka 44.Zakona o građevnom
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine
("Sl. novine FBiH", broj 67/05) i članka 3.
Odluke o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta Općine Ljubuški ("Sl.
glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i 1/07), a
po prethodno pribavljenom mišljenju
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva
Ljubuški donosi

5.

6.

petak 18.7.2008. godine

60.100,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljišta vrsta prihoda 721121.
Korisnik kome se dodjeljuje
zemljište ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
Korisnik 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.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Adriana Mmadžara sina Jerke iz
Ljubuškog , a u katastarskom operatu upis
posjeda u njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Adrian Mmadžar . Troškovi
postupka imaju se platiti na žiro-račun
općine Ljubuški broj 3380002200044268 vrsta prihoda 722611 u roku od petnaest
dana po pravomoćnosti ovog Rješenja..

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

RJEŠENJE
1.

Adrianu Madžaru zv. Bengt ,sinu
Jerke iz Ljubuškog , ul. S. Radića b.b. ,
JMBG: 2306972152748, dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje poslovnog objekta,
označeno kao :
k.č. br. 14/29 zv. "Gornje Brdo",
šuma 4 površine 10000 m2, K.O.
Hrašljani, koja nekretnina u starom kat.
operatu odgovara kao k.č. br. 64/125 K.O.
Hrašljani,
2.

Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Adrian Madžar je
dužan u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu od

Broj:01-02-929/08.
Ljubuški, 28.05.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
075

Općinsko vijeće Ljubuški na XXX.
sjednici održanoj 28.05. 2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, po zahtjevu Ivana
Džajića, iz Vojnića na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke o uvjetima i načinu
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dodjele građevnog zemljišta Općine Ljubuški
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07), a po prethodno pribavljenom mišljenju
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva
Ljubuški
donosi

RJEŠENJE
Ivanu Džajiću , sinu pok. Nikole iz
Vojnića JMBG: 1507948152739,
dodjeljuje se na korištenje ostalo
neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje poslovnog objekta, označeno kao
:
k.č. br. 14/27 zv. "Gornje Brdo",
šuma 4 površine 9978 m2, K.O. Hrašljani,
koja nekretnina u starom kat. operatu
odgovara kao k.č. br. 64/123 K.O.
Hrašljani,

6.

petak 18.7.2008. godine

Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Ivan Džajić . Troškovi postupka
imaju se platiti na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268 - vrsta
prihoda 722611 u roku od petnaest dana po
pravomoćnosti ovog Rješenja..

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

1.

Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Ivan Džajić , sin
pok. Nikole iz Vojnića je dužan u roku od
15 dana od dana primitka ovog rješenja
platiti naknadu u iznosu od 62.000,00 KM
na žiro-račun općine Ljubuški broj
3380002200044268- sredstva od prodaje
građevnog zemljišta - vrsta prihoda
721121.
3.
Korisnik kome se dodjeljuje
zemljište ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
4.
Korisnik 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.
5.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Ivana Džajića , sina pok. Nikole iz
Vojnića, a u katastarskom operatu upis
posjeda u njegovu korist.
2.

Broj: 01-02-928/08.
Ljubuški, 28.05.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
076
Općinsko vijeće Ljubuški na XXXI.
sjednici
održanoj
18.07.2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07), a nakon prethodno pribavljenog
mišljenja
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva u Ljubuškom d o n o s i

RJEŠENJE
Veselku Mihaljeviću , sinu pok.
Nikole iz Studenaca , općina Ljubuški ,
JMBG: 0905977152731 , dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje stambenog
objekta, označeno kao :
a.
k.č. br. 424/42 zv. "Gaj", šuma 5.,
površine 1200 m2, K.O. Hrašljani , koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
k.č. br. 129/538 K.O. Hrašljani.
2.
Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Veselko Mihaljević
je
1.
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3.

4.

5.

6.

Službeni glasnik – Općine Ljubuški

dužan u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu
od 6.000,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 33800002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljištavrsta prihoda 721121.
Korisnik kome se dodjeljuje
zemljište ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
Korisnik 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.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Veselka Mihaljevića, a u
katastarskom operatu upis posjeda u
njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Veselko Mihaljević. Troškovi
postupka imaju se platiti na žiro-račun
općine Ljubuški broj 3380002200044268,
- vrsta prihoda 722611, u roku od petnaest
dana po pravomoćnosti ovog Rješenja.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-1218/08
Ljubuški, 18.07. 2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
077

Općinsko vijeće Ljubuški na XXXI.
sjednici
održanoj
18.07.2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća

petak 18.7.2008. godine

Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07),
a nakon prethodno pribavljenog
mišljenja
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva u Ljubuškom, d o n o s i

RJEŠENJE
Lidiji Vukšić , kćeri Jovakima iz
Studenaca , općina Ljubuški , JMBG:
1502976157736 , dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje stambenog
objekta, označeno kao :
a.
k.č. br. 424/41 zv. "Gaj", Šuma 5.,
površine 1200 m2, K.O. Hrašljani , koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
k.č. br. 129/537 K.O. Hrašljani .
1.

2.

Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Lidija Vukšić je
dužna u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu
od 6.000,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 33800002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljištavrsta prihoda 721121.

3.

Korisnik kome se dodjeljuje zemljište
ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
4.
Korisnik 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.
5.

Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Lidije Vukšić, a u katastarskom
operatu upis posjeda u njezinu korist.
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Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Lidija Vukšić. Troškovi postupka
imaju se platiti na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268, - vrsta
prihoda 722611, u roku od petnaest dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

6.

3.

4.

Broj:01-02-1219/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
078
Općinsko vijeće Ljubuški na XXXI. sjednici
održanoj 18.07.2008.godine, rješavajući u
predmetu dodjele neizgrađenog građevnog
zemljišta, na temelju članka 111. stavka 2.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07), a nakon prethodno pribavljenog
mišljenja Općinskog javnog
pravobraniteljstva u Ljubuškom d o n o s i

RJEŠENJE
Ivanu Mikuliću , sinu Joze iz Humca
, ul. Fra Rude Mikulića , općina Ljubuški ,
JMBG: 0712990151148 , dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje stambenog
objekta, označeno kao :
a.
k.č. br. 424/44 zv. "Gaj", šuma 5.,
površine 1200 m2, K.O. Hrašljani , koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
k.č. br. 129/540 K.O. Hrašljani.
2.
Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Ivan Mikulić je
dužan u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu
od 6.000,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 33800002200044268-

5.

6.

petak 18.7.2008. godine

sredstva od prodaje građevnog zemljištavrsta prihoda 721121.
Korisnik kome se dodjeljuje
zemljište ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
Korisnik 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.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Ivana Mikulića, a u katastarskom
operatu upis posjeda u njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Ivan Mikulić . Troškovi postupka
imaju se platiti na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268, - vrsta
prihoda 722611, u roku od petnaest dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-1220/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.

1.

079

Općinsko vijeće Ljubuški na XXXI.
sjednici
održanoj
18.07.2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07),
a nakon prethodno pribavljenog
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mišljenja
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva u Ljubuškom, d o n o s i

RJEŠENJE
1.

a.

2.

3.

4.

5.

6.

Jerki Rašiću, sinu Branimira iz
Ljubuškog, Fra Petra Bakule, JMBG:
1507981151136 , dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje stambenog
objekta, označeno kao :
k.č. br. 468/37 zv. "Bučine",
Gradilište., površine 1200 m2, K.O.
Hrašljani, koja nekretnina u starom kat.
operatu odgovara k.č. br. 129/555 K.O.
Hrašljani.
Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Jerko Rašić je
dužan u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu
od 12.000,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 33800002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljištavrsta prihoda 721121.
Korisnik kome se dodjeljuje
zemljište ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
Korisnik 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.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Jerke Rašića, a u katastarskom
operatu upis posjeda u njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Jerko Rašić,. Troškovi postupka
imaju se platiti na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268, - vrsta

petak 18.7.2008. godine

prihoda 722611, u roku od petnaest dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-1221/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
080

Općinsko vijeće Ljubuški na XXXI.
sjednici
održanoj
18.07.2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07), a nakon prethodno pribavljenog
mišljenja
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva u Ljubuškom, d o n o s i

RJEŠENJE
Miloslavu Buliću, sinu Srećka iz
Vitine, općina Ljubuški. , JMBG:
1506980152736 , dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje stambenog
objekta, označeno kao :
a.
k.č. br. 468/34 zv. "Bučine",
Gradilište., površine 1200 m2, K.O.
Hrašljani, koja nekretnina u starom kat.
operatu odgovara k.č. br. 129/552 K.O.
Hrašljani..
2.
Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Miloslav Bulić , je
dužan u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu
od 12.000,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 33800002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljištavrsta prihoda 721121.
1.
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Korisnik kome se dodjeljuje
zemljište ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
4.
Korisnik 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.
5.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Miloslava Bulića , a u katastarskom
operatu upis posjeda u njegovu korist.
6.
Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Miloslav Bulić ,. Troškovi postupka
imaju se platiti na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268, - vrsta
prihoda 722611, u roku od petnaest dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.

petak 18.7.2008. godine

3.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-1222/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
081

Općinsko vijeće Ljubuški na XXXI.
sjednici
održanoj
18.07.2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07),
a nakon prethodno pribavljenog
mišljenja
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva u Ljubuškom, d o n o s i

RJEŠENJE
Miri Jerkoviću , sinu Ante iz Čapljine
, Trg sv. Franje br. 2. , JMBG:
2402958190016 , dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje stambenog
objekta, označeno kao :
a.
k.č. br. 468/33 zv. "Bučine",
Gradilište., površine 1200 m2, K.O.
Hrašljani, koja nekretnina u starom kat.
operatu odgovara k.č. br. 129/551 K.O.
Hrašljani..
2.
Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Miro Jerković je
dužan u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu
od 12.000,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 33800002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljištavrsta prihoda 721121.
1.

3.

Korisnik kome se dodjeljuje zemljište
ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
4.
Korisnik 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.
5.

Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Mire Jerkovića, a u katastarskom
operatu upis posjeda u njegovu korist.

6.

Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Miro Jerković. Troškovi postupka
imaju se platiti na žiro-račun općine
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Ljubuški broj 3380002200044268, - vrsta
prihoda 722611, u roku od petnaest dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-1223/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
082

Općinsko vijeće Ljubuški na XXXI.
sjednici
održanoj
18.07.2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07), a nakon prethodno pribavljenog
mišljenja
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva u Ljubuškom, d o n o s i

RJEŠENJE
Bernardu Buli, sinu Mirka iz Cerna ,
općina Ljubuški , JMBG: 1202984152731
, dodjeljuje se na korištenje ostalo
neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambenog objekta, označeno
kao :
a.
k.č. br. 468/32 zv. "Bučine",
Gradilište., površine 1102 m2, K.O.
Hrašljani, koja nekretnina u starom kat.
operatu odgovara k.č. br. 129/550 K.O.
Hrašljani..
2.
Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Bernard Bule je
dužan u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu
od 11.020,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 33800002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljištavrsta prihoda 721121.
3.
Korisnik kome se dodjeljuje zemljište
ovim rješenjem ovlašten je da na

petak 18.7.2008. godine

dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
4.
Korisnik 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.
5.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Bernarda Bule, a u katastarskom
operatu upis posjeda u njegovu korist.
6.
Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Bernard Bule. Troškovi postupka
imaju se platiti na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268, - vrsta
prihoda 722611, u roku od petnaest dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-1224/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine
PREDSJEDNIK ,

1.

Davorin Medić.v.r.
083
Općinsko vijeće Ljubuški na XXXI.
sjednici
održanoj
18.07.2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07), a nakon prethodno pribavljenog
mišljenja
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva u Ljubuškom, d o n o s i
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RJEŠENJE
1.

a.

2.

3.

4.

5.

6.

Milenku Radiću , sinu Ilije iz
Veljaka , općina Ljubuški ,
JMBG:0805954152756 , dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje stambenog
objekta, označeno kao :
k.č. br. 468/31 zv. "Bučine",
Gradilište., površine 1200 m2, K.O.
Hrašljani, koja nekretnina u starom kat.
operatu odgovara k.č. br. 129/549 K.O.
Hrašljani..
Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Milenko Radić je
dužan u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu
od 12.000,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 33800002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljištavrsta prihoda 721121.
Korisnik kome se dodjeljuje
zemljište ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
Korisnik 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.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Milenka Radića, a u katastarskom
operatu upis posjeda u njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Milenko Radić . Troškovi postupka
imaju se platiti na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268, - vrsta
prihoda 722611, u roku od petnaest dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.

petak 18.7.2008. godine

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-1225/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
084
Općinsko vijeće Ljubuški na XXXI.
sjednici
održanoj
18.07.2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07),
a nakon prethodno pribavljenog
mišljenja
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva u Ljubuškom, d o n o s i

RJEŠENJE
1.

Tonki Tomasu , sinu Ivana iz
Crnopoda , općina Ljubuški , JMBG:
0809961152740 , dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje stambenog
objekta, označeno kao :
a.
k.č. br. 1924/10 zv. "Kartuša",
pašnjak 4., površine 1129 m2, K.O. Cerno
, koja nekretnina u starom kat. operatu
odgovara k.č. br. 364/234 K.O. Cerno.
2.
Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Tonko Tomas je
dužan u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu
od 3.387,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 33800002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljištavrsta prihoda 721121.
3.
Korisnik kome se dodjeljuje
zemljište ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
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prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
4.
Korisnik 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.
5.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Tonke Tomasa, a u katastarskom
operatu upis posjeda u njegovu korist.
6.
Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Tonko Tomas. Troškovi postupka
imaju se platiti na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268, - vrsta
prihoda 722611, u roku od petnaest dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.

RJEŠENJE
1.

a.

2.

3.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-1226/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine

4.

PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
085

Općinsko vijeće Ljubuški na XXXI.
sjednici
održanoj
18.07.2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07),
a nakon prethodno pribavljenog
mišljenja
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva u Ljubuškom, d o n o s i

petak 18.7.2008. godine

Dragi Tomas , kćeri Ivana iz
Crnopoda , općina Ljubuški , JMBG:
2503964157730 , dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje stambenog
objekta, označeno kao :
k.č. br. 1924/9 zv. "Kartuša", pašnjak
4., površine 1003 m2, K.O. Cerno , koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
k.č. br. 364/233 K.O. Cerno.
Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Draga Tomas je
dužna u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu
od 3.009,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 33800002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljištavrsta prihoda 721121.
Korisnik kome se dodjeljuje
zemljište ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
Korisnik 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.

5.

Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Drage Tomas, a u katastarskom
operatu upis posjeda u njezinu korist.

6.

Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Draga Tomas. Troškovi postupka
imaju se platiti na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268, - vrsta
prihoda 722611, u roku od petnaest dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.
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OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-1227/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
086
Općinsko vijeće Ljubuški na XXXI.
sjednici
održanoj
18.07.2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07),
a nakon prethodno pribavljenog
mišljenja
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva u Ljubuškom, d o n o s i

RJEŠENJE
1.

Željku Tomasu , sinu Ivana iz
Crnopoda , općina Ljubuški , JMBG:
1509974152731 , dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje stambenog
objekta, označeno kao :
a.
k.č. br. 1924/7 zv. "Kartuša", pašnjak
4., površine 1022 m2, K.O. Cerno , koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
k.č. br. 364/231 K.O. Cerno, i
b.
k.č. br. 1924/6 zv. "Kartuša", pašnjak
4., površine 246 m2, K.O. Cerno , koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
k.č. br. 364/230 K.O. Cerno,
2. Za dodijeljeno građevno zemljište
iz točke 1. ovog Rješenja Željko Tomas je
dužan u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu od
3.804,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 33800002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljištavrsta prihoda 721121.
3.
Korisnik kome se dodjeljuje
zemljište ovim rješenjem ovlašten je da na

petak 18.7.2008. godine

dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
4.
Korisnik 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.
5.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Željka Tomasa, a u katastarskom
operatu upis posjeda u njegovu korist.
6.
Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 400,00 KM i iste je dužan
snositi Željko Tomas. Troškovi postupka
imaju se platiti na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268, - vrsta
prihoda 722611, u roku od petnaest dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-1228/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
087

Općinsko vijeće Ljubuški na XXXI.
sjednici
održanoj
18.07.2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07),
a nakon prethodno pribavljenog
mišljenja
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva u Ljubuškom, d o n o s i
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PREDSJEDNIK ,

RJEŠENJE
1.

a.

2.

3.

4.

5.

6.

Ivanu Tomasu , sinu Tome iz
Crnopoda , općina Ljubuški , JMBG:
0503932152748 , dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje stambenog
objekta, označeno kao :
k.č. br. 1924/8 zv. "Kartuša", pašnjak
4., površine 1357 m2, K.O. Cerno , koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
k.č. br. 364/232 K.O. Cerno.
Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Ivan Tomas je
dužan u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu
od 4.071,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 33800002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljištavrsta prihoda 721121.
Korisnik kome se dodjeljuje
zemljište ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
Korisnik 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.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Ivana Tomasa, a u katastarskom
operatu upis posjeda u njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Ivan Tomas. Troškovi postupka
imaju se platiti na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268, - vrsta
prihoda 722611, u roku od petnaest dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.

Davorin Medić.v.r.
088
Općinsko vijeće Ljubuški na XXXI.
sjednici
održanoj
18.07.2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07), a nakon prethodno pribavljenog
mišljenja
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva u Ljubuškom, d o n o s i

RJEŠENJE
1.

a.

2.

3.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-1229/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine

petak 18.7.2008. godine

4.

Ivanu Vasilju , sinu pok. Ante iz
Miletine , općina Ljubuški. , JMBG:
1301941152736 , dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje stambenog
objekta, označeno kao :
k.č. br. 1405/9 zv. "Podmiletina",
Pašnjak 5., površine 640 m2, K.O.
Miletina , koja nekretnina u starom kat.
operatu odgovara k.č. br. 1/1041 K.O.
Međugorje..
Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Ivanu Vasilj je
dužan u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu
od 6.400,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 33800002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljištavrsta prihoda 721121.
Korisnik kome se dodjeljuje zemljište
ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
Korisnik gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja ako u roku od jedne
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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.
5.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Ivana Vasilja , a u katastarskom
operatu upis posjeda u njegovu korist.
6.
Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Ivan Vasilj ,. Troškovi postupka
imaju se platiti na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268, - vrsta
prihoda 722611, u roku od petnaest dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.

a.

2.

3.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-1230/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine
PREDSJEDNIK ,

4.

Davorin Medić.v.r.
089
Općinsko vijeće Ljubuški na XXXI.
sjednici
održanoj
18.07.2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07), a nakon prethodno pribavljenog
mišljenja
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva u Ljubuškom
donosi

RJEŠENJE
1.

Ivanu Jurkoviću , sinu Stipe iz
Zvirića , općina Ljubuški , JMBG:

5.

6.

petak 18.7.2008. godine

1002985152744 , dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje stambenog
objekta, označeno kao :
k.č. br. 791/4 zv. "Pridrage", pašnjak
4., površine 1056 m2, K.O. Zvirići , koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
k.č. br. 10/400 K.O. Zvirići.
Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Ivan Jurković je
dužan u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu
od 3.168,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 33800002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljištavrsta prihoda 721121.
Korisnik kome se dodjeljuje
zemljište ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
Korisnik 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.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Ivana Jurkovića, a u katastarskom
operatu upis posjeda u njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Ivan Jurković. Troškovi postupka
imaju se platiti na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268, - vrsta
prihoda 722611, u roku od petnaest dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-1231/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
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090

Općinsko vijeće Ljubuški na XXXI.
sjednici
održanoj
18.07.2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07), a nakon prethodno pribavljenog
mišljenja
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva u Ljubuškom, d o n o s i

petak 18.7.2008. godine

godine od izdavanja odobrenja za građenje
ne izvede pretežiti dio radova na građevini.
5.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Andrije Dragićevića, a u
katastarskom operatu upis posjeda u
njegovu korist.
6.
Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Andrija Dragićević . Troškovi
postupka imaju se platiti na žiro-račun
općine Ljubuški broj 3380002200044268,
- vrsta prihoda 722611, u roku od petnaest
dana po pravomoćnosti ovog Rješenja.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

RJEŠENJE
Broj:01-02-1232/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine
1.

a.

2.

3.

4.

Andriji Dragićeviću , sinu Mirka iz
Miletine , općina Ljubuški , JMBG:
1712967152742 , dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje stambenog
objekta, označeno kao :
k.č. br. 192/53 zv. "Doljani", Pašnjak
5., površine 900 m2, K.O. Studenci , koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
k.č. br. 423/681 K.O. Studenci ..
Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Andrija Dragićević
je
dužan u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu
od 4.500,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 33800002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljištavrsta prihoda 721121.
Korisnik kome se dodjeljuje
zemljište ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
Korisnik 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

PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
091

Općinsko vijeće Ljubuški na XXXI.
sjednici
održanoj
18.07.2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07),
a nakon prethodno pribavljenog
mišljenja
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva u Ljubuškom, d o n o s i

RJEŠENJE
1.

Juri Petrušiću , sinu Nikole iz
Crvenog Grma , općina Ljubuški , JMBG:
2809981152736 , dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje stambenog
objekta, označeno kao :
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a.

2.

3.

4.

5.

6.
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k.č. br. 1244/8 zv. "Zmijanac",
Gradilište., površine 995 m2, K.O. Crveni
Grm , koja nekretnina u starom kat.
operatu odgovara k.č. br. 47/334 K.O.
Crveni Grm ..
Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Jure Petrušić je
dužan u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu
od 6.965,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 33800002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljištavrsta prihoda 721121.
Korisnik kome se dodjeljuje
zemljište ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
Korisnik 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.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Jure Petrušića, a u katastarskom
operatu upis posjeda u njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Jure Petrušić . Troškovi postupka
imaju se platiti na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268, - vrsta
prihoda 722611, u roku od petnaest dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.

092

Općinsko vijeće Ljubuški na XXXI.
sjednici
održanoj
18.07.2008.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 111.
stavka 2. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/06), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", broj
67/05) i članka 3. Odluke Općinskog vijeća
Ljubuški o uvjetima i načinu dodjele
građevnog zemljišta u državnom vlasništvu
("Sl. glasnik općine Ljubuški", br. 4/03 i
1/07),
a nakon prethodno pribavljenog
mišljenja
Općinskog
javnog
pravobraniteljstva u Ljubuškom, d o n o s i

RJEŠENJE
1.

a.

2.

3.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-1233/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.

petak 18.7.2008. godine

4.

Blagi Begiću , sinu Leona iz Prologa
, općina Ljubuški , JMBG:
2503963152743 , dodjeljuje se na
korištenje ostalo neizgrađeno građevno
zemljište radi izgradnje stambenog
objekta, označeno kao :
k.č. br. 2071/2 zv. "Semij", pašnjak
5., površine 1050 m2, K.O. Prolog , koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
k.č. br. 537/42 K.O. Prolog.
Za dodijeljeno građevno zemljište iz
točke 1. ovog Rješenja Blago Begić je
dužan u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu
od 3.150,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 33800002200044268sredstva od prodaje građevnog zemljištavrsta prihoda 721121.
Korisnik kome se dodjeljuje
zemljište ovim rješenjem ovlašten je da na
dodijeljenom zemljištu izgradi građevinu
prema uvjetima određenim u odobrenju za
građenje sukladno Zakonu o prostornom
uređenju.
Korisnik 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
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godine od izdavanja odobrenja za građenje
ne izvede pretežiti dio radova na građevini.
5.
Po pravomoćnosti ovog rješenja
izvršit će se u zemljišnoj knjizi uknjižba
prava korištenja zemljišta radi građenja na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Blage Begića, a u katastarskom
operatu upis posjeda u njegovu korist.
6.
Troškovi postupka određuju se u
iznosu od 200,00 KM i iste je dužan
snositi Blago Begić. Troškovi postupka
imaju se platiti na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3380002200044268, - vrsta
prihoda 722611, u roku od petnaest dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-1234/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
093

Na temelju članka 25. stavak
1.Zakona o knjižnicama ("Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke", broj 6/99 i
2/08), i članka 111. Statuta općine Ljubuški
("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/06),
Općinsko vijeće Ljubuški, na prijedlog
Upravnog vijeća Hrvatske knjižnice Ljubuški,
broj 06-07/08 od 16.07.2008. godine, na
XXXI. sjednici održanoj 18.07. 2008. godine,
donosi

petak 18.7.2008. godine

II.

Ovo Rješenje objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-1237/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
094

Na temelju članka 25. stavak
1.Zakona o knjižnicama ("Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke", broj 6/99 i
2/08), i članka 111. Statuta općine Ljubuški
("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/06),
Općinsko vijeće Ljubuški na prijedlog
Upravnog vijeća Hrvatske knjižnice Ljubuški,
na prijedlog Upravnog vijeća Hrvatske
knjižnice Ljubuški, broj: 07-07/08 od
16.07.2008. godine,
na XXXI. sjednici
održanoj 18.07.2008. godine, d o n o s i

RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Hrvatske
knjižnice Ljubuški
I.
Ivan Bebek iz Ljubuškog, imenuje se
na dužnost ravnatelja Hrvatske knjižnice
Ljubuški na razdoblje od 4 (četiri) godine.

RJEŠENJE
o razrješenju ravnatelja Hrvatske
knjižnice Ljubuški

I.
Ivan Bebek iz Ljubuškog, razrješuje
se dužnosti ravnatelja Hrvatske knjižnice
Ljubuški, radi isteka mandata.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
dobivanja suglasnosti od Ministarstva
prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije
Zapadnohercegovačke, a objavit će se u
Službenom glasniku općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-1238/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
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I.

095
Na temelju članka 111. stavak 3.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 4/06), Općinsko vijeće
Ljubuški na XXX. sjednici održanoj
28.05.2008.godine d o n o s i

Usvaja se Izvješće o radu za
2007.godinu i Plan rada za 2008. godinu
Dječjeg vrtića Ljubuški.
II.

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu za 2007.godinu
JKP "Ljubuški" d.o.o.,

Ovaj Zaključak objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

I.
Usvaja se Izvješće o radu za
2007.godinu JKP "Ljubuški" d.o.o.
Zadužuje se JKP "Ljubuški" d.o.o. da
Izvješće dopuni sa Planom aktivnosti za 2008.
godinu koji će precizno definirati aktivnost
JKP "Ljubuški", glede smanjenja gubitka
vode.
II.

Broj: 01-02-917/08
Ljubuški, 28.05.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
097

Na temelju članka 111. stavak 3.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 4/06), Općinsko vijeće
Ljubuški na XXX. sjednici održanoj 28.05.
2008.godine d o n o s i

Ovaj Zaključak objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-916/08
Ljubuški, 28.05.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
096

Na temelju članka 111. stavak 3.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 4/06), Općinsko vijeće
Ljubuški na XXX. sjednici održanoj
28.05.2008.godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu za 2007.godinu
i Plan rada za 2008. godinu Dječjeg vrtića
Ljubuški

ZAKLJUČAK
o zaključenju Ugovora o prijenosu prava
upravljanja i korištenja na
hidromelioracijskim sustavima
I.
Zadužuje se Općinski načelnik
Ljubuški da u ime Općine Ljubuški može
zaključiti Ugovor o prijenosu prava
upravljanja i korištenja na
hidromelioracijskim sustavima u vlasništvu
Županije Zapadnohercegovačke na
registrirane udruge korisnika voda na
području Općine Ljubuški, sukladno Odluci
Vlade Županije Zapadnohercegovačke broj
01-854/08-40-1 od 14. svibnja 2008. godine.
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II.
Ovaj Zaključak objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

Na temelju članka 111. stavak 3.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 4/06), Općinsko vijeće
Ljubuški na XXXI. sjednici održanoj
18.07.2008.godine d o n o s i

Broj: 01-02-931/08
Ljubuški, 28.05.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o Planu aktivnosti
JKP "Ljubuški" d.o.o. za 2008. godinu,

098

Općinsko vijeće Ljubuški, rješavajući
po zahtjevu Džemala , Seada i Dževada
Konjhodžića iz Sarajeva, za preuzimanje
neizgrađenog gradskog građevnog zemljišta,
na temelju članka 25. Zakona o građevnom
zemljištu Federacije BiH ("Sl. novine FBiH",
br. 67/05) i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Ljubuški ("Sl. glasnik općine
Ljubuški" br. 4/06 i 2/08), na XXXI. sjednici
održanoj 18.07.2008. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
Ne prihvaća se ponuda Džemala ,
Seada i Dževada Konjhodžića sinova pok.
Nefise iz Sarajeva , za preuzimanje
neizgrađenog gradskog građevnog zemljišta
označenog kao k.č. br. 217/33 zv. "Bara kod
jablana" , bašča u površini od 742 m2,
upisana u z.k. ul. br. 548 K.O. Ljubuški , što
po novom kat. operatu odgovara k.č. br. 467/1
K.O. Ljubuški , po cijeni od 100,00 KM m2.
Ponuditelji mogu prenijeti pravo
korištenja navedenog zemljišta na treće
osobe, ali ne po nižoj cijeni od one koja je
ponuđena općini.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

I.
Usvaja se Izvješće o Planu aktivnosti
JKP "Ljubuški" d.o.o. za 2008. godinu.

II.
Ovaj Zaključak objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-1212/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
100

Na temelju članka 111. stavak 3.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 4/06 i 2/08), Općinsko
vijeće Ljubuški na XXXI. sjednici održanoj
18.07.2008.godine d o n o s i

ZAKLJUČAK
I.

Broj:01-02-1235/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.

Prihvaća se nacrt Poslovnika
Općinskog vijeća Ljubuški. Pismene
primjedbe, prijedloge i sugestije na Poslovnik
svaki vijećnik, klubovi vijećnika kao i ostali
mogu donositi u roku od dvadeset dana u
tajništvo općine Ljubuški.

Službeni glasnik – Općine Ljubuški

Broj 3/2008 – str.122

petak 18.7.2008. godine

102
II.

UVJERENJE

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja.

STJEPAN – PEPO TOMIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-1217/08
Ljubuški, 18.07.2008.godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.
101

Općinsko vijeće Ljubuški postupajući
sukladno članku 111. stavak 3. Statuta općine
Ljubuški (''Sl. glasnik općine Ljubuški'', broj:
4/06), na XXXI. sjednici održanoj
18.07.2008.godine, d o n o s i

Dobio je mandat vijećnika u Općinskom
vijeću LJUBUŠKI kao sljedeći kandidat sa
liste
političke
stranke
'HTVATSKI
PRAVAŠKI BLOK' - BIH iste izborne
jedinice.
SREDIŠNJE
IZBORNO POVJERENSTVO
Broj: 01-07-1-1068/08
Sarajevo, 6.6.2008. godine
PREDSJEDNIK,
Dr. Suad Arnautović.
103

ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se inicijativa Općinskog
načelnika za poduzimanje potrebitih
aktivnosti oko iznalaženja načina efikasnijeg
obavljanja komunalne djelatnosti prikupljanja i odlaganja komunalnog otpada.

II.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-1236/08
Ljubuški, 18.07. 2008. Godine
PREDSJEDNIK ,
Davorin Medić.v.r.

Na temelju članka 15. Zakona o
načelima lokalne samouprave u Federaciji
BiH ("Službene novine F BiH", broj 49/06),
članka 112. Statuta općine Ljubuški
("Službeni glasnik općine Ljubuški" broj
4/06) Općinski načelnik Ljubuški, d o n o s i

PRAVILNIK
o postupku procjene (analize) interne
organizacije općinskog tijela uprave i
sistematizacije radnih mjesta državnih
službenika i namještenika
u općinskom tijelu uprave općine Ljubuški
OPĆE ODREDBE
I.
Ovim Pravilnikom propisuje se način
procjene (analize) interne organizacije
općinskog tijela uprave i sistematizacije
radnih mjesta državnih službenika i
namještenika
kroz primjenu Pravilnika o unutarnjoj
organizaciji jedinstvenog općinskog tijela
uprave općine Ljubuški, nadležnost za
pokretanje postupka procjene-analize, tijelo
koje provodi postupak i njegovu nadležnost,
donošenje akcijskog plana i aktivnosti koje
proističu iz njega, izrada izvješća o procjenianalizi, priprema izmjena i dopuna Pravilnika
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o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog
općinskog tijela uprave općine Ljubuški.
II.
Procjena-analiza interne organizacije
tijela uprave i sistematizacije radnih mjesta
državnih službenika i namještenika u
općinskim tijelima uprave vrši se najmanje
jednom godišnje po završetku kalendarske
godine.
NADLEŽNOST ZA POKRETANJE
POSTUPKA PROCJENE
III.
Postupak procjene-analize interne
organizacije općinskog tijela uprave i
sistematizacije radnih mjesta državnih
službenika i namještenika kroz primjenu
Pravilnika o unutarnjoj organizaciji
jedinstvenog općinskog tijela uprave općine
Ljubuški, pokreće Općinski načelnik
donošenjem odgovarajućeg akta (zaključka),
kojim se određuje provođenje postupka
procjene-analize za određenu godinu.
Općinski načelnik odlučuje da li će se
postupak procjene-analize vršiti za sve službe
ili pojedinačno za pojedinu službu.
IV.
Postupak procjene-analize vrši
posebno Povjerenstvo koje imenuje Općinski
načelnik svojim rješenjem.
Broj članova Povjerenstva utvrđuje se
rješenjem.
POVJERENSTVO ZA PROCJENU I NJENA
NADLEŽNOST
V.
U Povjerenstvo za procjenu-analizu
interne organizacije i sistematizacije (u
daljem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se
rukovodeći državni službenici, državni
službenik nadležan za poslove upravljanja
ljudskim resursima, drugi državni službenici,
predstavnici sindikata.

-

VI.
Nadležnosti Povjerenstva su:
prikupljanje podataka relevantnih za
internu organizaciju općinskih tijela
uprave općine (zadovoljstvo građana s
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kvalitetom usluga, analiza postupka o
slobodi pristupa informacijama,
analiza pritužbi građana na rad
općinskih službi za upravu, provedba
strateškog plana razvoja općine,
pravni okvir i nadležnosti općinskog
tijela, financijske mogućnosti općine,
izvršenje plana rada OV-a i
Općinskog načelnika i dr.),
- provodi analizu rada uposlenih
državnih službenika i namještenika
prema sistematizaciji u suradnji s
državnim službenikom nadležnim za
oblast upravljanja ljudskim resursima,
- izrađuje procjenu-analizu postojeće
interne organizacije općinskih tijela
uprave,
- redovno surađuje u svom radu s
Općinskim načelnikom,
- sudjeluje u izradi nacrta interne
organizacije općinskih tijela uprave i
nacrta sistematizacije radnih mjesta,
- priprema obrazloženje za nacrt akata
koji se tiču interne organizacije
općinskog tijela uprave.
VII.
Povjerenstvo je samostalno u svom
radu i odgovorno je Općinskom načelniku.
VIII.
Povjerenstvo donosi: Poslovnik o radu
kojim se detaljnije uređuju pitanja
organizacije i načina rada.
AKCIJSKI PLAN
IX.
Povjerenstvo je dužno donijeti
akcijski plan u kojem će biti definirane
aktivnosti i odgovorni u općinskim službama
za njihovo ostvarivanje i vremenski okvir za
svaku aktivnost.
Akcijski plan potvrđuje Općinski
načelnik.
X.
Aktivnosti u akcijskom planu
definiraju se prema organizacijskom dijelu,
odnosno pojedinačno ili svim općinskim
službama za upravu, a obuhvaćaju slijedeće
elemente:
-

analizu zakonskih nadležnosti tijela
uprave i njihove primjene,
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analiza strateških ciljeva općine i
planova rada tijela uprave na
realizaciji istih,
analiza financijskog stanja Proračuna
općine,
analiza potreba i mišljenja građana i
civilnog društva,
analiza postojeće prakse upravljanja
ljudskim resursima u općini,
izvješćivanje Povjerenstva za
procjenu-analizu.

XI.
Analiza zakonskih nadležnosti
obuhvaća sve promjene u pozitivnim
propisima koji definiraju vlastitu nadležnost i
prenesene poslove s viših tijela vlasti, kao i
resurse koji su potrebni za njihovo ispunjenje.
XII.
Analiza strateških ciljeva općine i
planova tijela općine, odnosno tijela uprave
obuhvaća kratkoročne i srednjoročne ciljeve
razvoja, odgovorne prioritete s posebnim
akcentom na ljudske resurse i aktivnosti koje
su nužne za ostvarivanje istih.
XIII.
Analiza financijskog stanja Proračuna
uključuje potencijalne troškove za
ostvarivanje planova po tijelima općine,
odnosno općinskim službama za upravu i
drugim službama, troškove uključivanja
građana i nevladinog sektora u proračunskih
procesa, a sve usklađeno s proračunskim
kalendarom, kao i analiza određenih ušteda.
XIV.
Analiza potreba i mišljenja građana i
civilnog društva, obuhvaća analizu zahtijeva
za pristup informacijama, analizu pritužbi
građana, istraživanje javnog mijenja, ankete
građana o zadovoljstvu pruženim uslugama.
XV.
Informiranje i participiranje građana i
organizacija civilnog društva odnosi se na
aktivnosti informiranja, sastanaka, javnih
tribina, komunikacije putem medija, koje
Povjerenstvo odnose za procjenu-analizu
razmatra u svim fazama rada.
Osim transparentnosti u radu,
aktivnosti iz prethodnog stavka trebaju
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poticati i podržavati aktivnu participaciju
građana i organizacija civilnog društva.
XVI.
Analiza prakse upravljanja ljudskim
resursima, obuhvaća sve prakse u upravljanju
ljudskim resursima uvedene u općini.
U analizi praksi upravljanja ljudskim
resursima, Povjerenstvo za procjenu provodi
analizu poslova i s istom uspoređuje
postojeću sistematizaciju radnih mjesta i
opisom poslova na tim radnim mjestima.
IZVJEŠĆE O PROCJENI
XVII.
Povjerenstvo izvještava Općinskom
načelnika o svim aktivnostima i dostavlja mu
Izvješće o procjeni i prijedlog za promjene u
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Izvješće o završenoj procjeni-analizi,
Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku
na razmatranje.
Općinski načelnik može staviti
primjedbe i mišljenje na izvješće
Povjerenstva.
XVIII.
Prijedlog za procjene treba sadržavati
obrazložene razloge za izmjene i dopune
Pravilnika o unutarnjoj organizaciji
općinskog tijela uprave općine Ljubuški.
U slučaju
XIX.
Povjerenstvo sudjeluje u izradi nacrta
izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj
organizaciji jedinstvenog općinskog tijela
uprave općine Ljubuški i usko surađuje sa
službenikom nadležnim za normativnopravne poslove i ljudske resurse.
Nacrt izmjena i dopuna Pravilnika s
obrazloženjem dostavlja se Općinskom
načelniku koji donosi konačnu odluku o istom
i dostavlja predloženi nacrt Općinskom vijeću
na davanje suglasnosti u skladu sa Zakonom.
ZAVRŠNE ODREDBE
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XX.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja.
OPĆINSKI NAČELNIK LJUBUŠKI
Broj: 02-05-489/08
Ljubuški, 14.03.2008.godine
OPĆINSKI NAČELNIK,
Nevenko Barbarić v.r.

petak 18.7.2008. godine
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SADRŽAJ
ODLUKA o izmjenama i dopunama odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesije za
korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški
ODLUKA o uvjetima, kriterijima, postupku prosudbe za najpovoljniju ponudu koncesionara i
postupku provedbe natječaja za koncesije na poljoprivrednom zemljištu na području općine
Ljubuški
ODLUKA o grobljima

88

ODLUKA o naknadi kod dodjele grobnog mjesta na korištenje i godišnja grobna naknada za
korištenje grobnog mjesta
ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju regulacionog plana
naselja Ćukovina-Ljubuški
ODLUKA o davanju suglasnosti na Općinski akcijski planu u okviru Projekta upravne
odgovornosti GAP-a 2008. – 2010. godine
RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjela koncesija
poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Tvrtki FIN Vojnići d.o.o.

96

100

072

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište 1. Tvrtki T&D
COMPANY d.o.o
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište 1. Društvu MUCIĆ &
CO d.o.o. Ljubuški
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište 1. Tvrtki
EUROCOMPANY 99 d.o.o
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište 1. Tvrtki KARLIKO
export-import d.o.o. Ljubuški
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Stanku Tomiću

073

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Branimiru Bradvici

104

074

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Adrianu Madžaru

105

075

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Ivanu Džajiću

106

076

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Veselku Mihaljeviću

106

077

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Lidiji Vukšić

107

078

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Ivanu Mikuliću

108

079

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Jerki Rašiću

109

080

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Miloslavu Buliću

109

081

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Miri Jerkoviću

110

082

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Bernardu Buli

111

083

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Milenku Radiću

112

084

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Tonki Tomas

112

085

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Dragi Tomas

113

086

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Željku Tomasu

114

087

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Ivanu Tomasu

115

088

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Ivanu Vasilju

115

061

062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

89

91

97
98
98
99

101
102
102
103
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SADRŽAJ
089

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Ivanu Jurkoviću

116

090

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Andriji Dragićeviću

117

091

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Juri Petrušiću

117

092

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađeno građevno zemljište Blagi Begiću

118

093

RJEŠENJE o razrješenju ravnatelja Hrvatske knjižnice Ljubuški

119

094

RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Hrvatske knjižnice Ljubuški

119

095

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o radu za 2007.godinu JKP "Ljubuški" d.o.o.

120

096

120

098

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o radu za 2007.godinu i Plan rada za 2008. godinu
Dječjeg vrtića Ljubuški
ZAKLJUČAK o zaključenju Ugovora o prijenosu prava upravljanja i korištenja na
hidromelioracijskim sustavima
ZAKLJUČAK o Ne prihvaća se ponuda Džemala , Seada i Dževada Konjhodžića

099

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o Planu aktivnosti JKP "Ljubuški" d.o.o. za 2008. godinu

121

100

ZAKLJUČAK o prihvaćanju nacrta Poslovnika općine Ljubuški

121

101

ZAKLJUČAK o prihvaćanju inicijative Općinskog načelnika o komunalnim aktivnostima

122

102

UVJERENJE o dobivanju mandata Stjepana –Pepo Tomića u Općinskom vijeću Ljubuški

122

103

PRAVILNIK o postupku procjene (analize) interne organizacije općinskog tijela uprave i
sistematizacije radnih mjesta državnih službenika i namještenika u općinskom tijelu uprave
općine Ljubuški

122

097

Općinsko vijeće Ljubuški
Zajednička služba općine Ljubuški
Zrinsko-Frankopanska 71. Ljubuški
UREDILA
Vjerica Vukojević
PRETPLATA na telefon 835-503
fax 833 - 810
IZDAJE

120
121

