SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE LJUBUŠKI
Godina XXXIX – Broj 1

Srijeda 15. veljača 2006.
Ljubuški

001
Na temelju članka 37. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke", broj 14/00 i 7/03) i
članka 102. Statuta općine Ljubuški ("Sl.
glasnik općine Ljubuški", broj 1/98),
Općinsko vijeće Ljubuški na X. sjednici
održanoj 14.02.2006.godine, d o n o s i

Izlazi prema potrebi
Cijena
-

luna parkovi, cirkusi i druge
pokretne zabave,
- parkirani automobili i drugi
privremeni objekti
Privremeni objekti ne smatraju se
naprave pravnih i fizičkih osoba koje
obavljaju
komunalne djelatnosti.
Članak 3.

O D L U K U
o postavljanju objekata privremenog
karaktera na javnim površinama
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način,
uvjeti i naknada za postavljanje objekata
privremenog karaktera na javnim površinama
i način uklanjanja istih.
Članak 2.
Pod javnom površinom smatraju se;
nogostup, trgovi, parkirališta, autobusne
stanice, igrališta, parkovi i druge površine u
javnoj uporabi.
Objekti privremenog karaktera
smatraju se:
- pokretni kiosci, ugostiteljski
objekti
- štandovi, stolovi, kolica, vitrine,
razni automati
- škrinje za sladoled,
- tende,
- znakovi informiranja i reklamni
panoi,
- stolovi, stolice, suncobrani
ugostiteljskih radnji,

Na nogostupima i drugim javnim
površinama za kretanje pješaka mogu se
postavljati privremeni objekti tako da širina
slobodne površine za kretanje pješaka ne
može biti manja od 1 m.
Postavljanjem privremenih objekata
ne smije se sprečavati ili otežavati korištenje
zgrada, ili drugih objekata, ugrožavati
sigurnost prometa, te uništavati javne zelene
površine.
Članak 4.
Odobrenje za postavljanje
privremenih objekata na javnim površinama
izdaje nadležna Služba općine Ljubuški
nadležna za komunalne poslove sukladno
odredbama ove Odluke i odredbama drugih
propisa koji reguliraju pomenutu materiju.
Privremeni objekti mogu se postavljati samo
uz rješenje o lokacijskoj suglasnosti koju
izdaje nadležna Služba općine u kojem treba
biti predviđeno da privremeni korisnik
objekta svojim izgledom ne narušava izgled
okoline.
U rješenju treba također da
stoji rok na koji se postavlja privremeni
objekt, površina zauzetog prostora s
oznakom k.č., veličina objekta i izgled
objekta, iznos naknade i način plaćanja, način
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uklanjanja objekta nakon isteka roka na koje
je odobrenje dano.

Srijeda 15.2.2006. godine

prihoda 721129 s naznakom "Prihod od
zauzimanja javnih površina".

Članak 5.

Članak 7.

Za korištenje javnih površina za
postavljanje privremenog objekta na području
općine Ljubuški plaća se naknada i to kako
slijedi:

Poslove inspekcijskog nadzora nad
provođenjem ove Odluke vrši komunalna
inspekcija općine. U vršenju inspekcijskog
nadzora komunalni inspektor ovlašten je da:
- kontrolira da li postoji odobrenje
za postavljanje privremenog
objekta,
- da li je isti postavljen sukladno
utvrđenim uvjetima,
- da li se za postavljanje plaća
naknada,
- održavanje i korištenje javnih
površina,
- vrši i druge poslove za koje je
ovlašten zakonom i na temelju
zakona donesenog propisa.
Protiv rješenja komunalnog inspektora
dozvoljena je žalba nadležnom tijelu.

1. Za postavljanje kioska 20,00 KM/m2
mjesečno
2. Za postavljanje stolova, stolica i
suncobrana ugostiteljskih radnji i tendi
8,00 KM/m2 mjesečno
3. Za postavljanje automata za sladoled,
hladnjak za industrijski sladoled, mikser za
bezalkoholna pića. 50,00 KM po automatu
mjesečno
4. Za postavljanje štandova, stolova,
pokretnih vozila za prodaju robe (novina,
suvenira, duhana, lutrije i sl) 2,00 KM/m2
dnevno
5. Za postavljanje cirkusa, luna parkova i
drugih zabavnih radnji
2,00 KM/m2
dnevno
6. Za taxi stanice 200,00 KM godišnje
7. Isticanje reklama 200,00 KM po reklami
godišnje
8. Parkirno mjesto 200,00 KM po mjestu
godišnje
Naknada za korištenje javnih površina
u dane državnih praznika i vjerskih blagdana
uvećava se za 50% po korisniku.
Članak 6.
Naknada iz članka 5. ove Odluke
plaća se mjesečno najkasnije do 5-og u
mjesecu za tekući mjesec.
Naknada iz st. 1.ovog članka
naplaćuje se na depozitni račun proračuna
općine broj 3380002200044268 , vrsta

Članak 8.
Općinski komunalni inspektor
rješenjem naređuje izvršenje određenih mjera
i određuje rok za njihovo izvršenje u skladu
sa Zakonom i odlukom.
Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje rješenja
ako se radi o poduzimanju hitnih mjera u
općem interesu koje se ne mogu otkloniti ili
ako bi uslijed odlaganja izvršenja bila
nanesena znatna materijalna šteta, ili ako bi
bili ugroženi životi i zdravlje ljudi.
Komunalni inspektor koji je donio rješenje
može na obrazložen prijedlog žalitelja
odložiti izvršenje navedenih mjera ako žalitelj
učini vjerojatnim da bi uslijed izvršenja tih
mjera nastupila znatna materijalna šteta koja
se na drugi način ne može otkloniti, a
odlaganje se ne protivi općem interesu.
Članak 9.
Novčanom kaznom od 300,00 –
1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj vlasnik
odnosno korisnik pokretnog objekta ako
počne koristiti javnu površinu bez odobrenja
nadležnog općinskog tijela.
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Novčanom kaznom od 500,00 –
1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj vlasnik,
odnosno korisnik privremenog objekta, ako
za korištenje javne površine ne plaća naknadu
utvrđenu u članku 5.ove Odluke.
Novčanom kaznom od 300,00 –
1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj vlasnik
odnosno korisnik privremenog objekta koji
koristi javnu površinu suprotno uvjetima
utvrđenim u odobrenju.
Članak 10.

držanja pasa i postupak sa psima i mačkama
lutalicama.
Članak 2.
Odredbe ove Odluke ne odnose se na
pse koji služe za potrebe vojske, policije i
drugih tijela.
II.

UVJETI I NAČIN DRŽANJA
KUĆNIH LJUBIMACA
Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke
stavlja se van snage Odluke o zauzimanju i
visini naknade za korištenje javnih površina
("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 6/01,
2/02. i 4/03).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u Službenom glasniku općine
Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01/2-02-35/06.
Ljubuški,14.02.2006.
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
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Sukladno članku 114. stavak 2.
Odluke o komunalnom redu ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 4/00) i članka
102. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 1/98)
Općinsko vijeće Ljubuški na X. sjednici
održanoj dana 14.02. 2006. godine, d o n o s i

ODLUKU
o držanju kućnih ljubimaca
I.

Srijeda 15.2.2006. godine

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom se propisuju uvjeti i
način držanja kućnih ljubimaca, registracije i

Kućnim ljubimcima u smislu ove
Odluke smatraju se psi, mačke, ukrasna
perad, ptice, mali sisavci, akvarijske ribice,
kornjače.
Životinje koje se drže i uzgajaju u
gospodarske svrhe ne smatraju se kućnim
ljubimcima u smislu ove Odluke.
Članak 4.
Neuobičajene vrste životinja (divlje
zvijeri, veći sisavci, gmazovi, veći
vodozemci) moguće je držati samo na osnovu
i pod uvjetima utvrđenim rješenjem
nadležnog tijela državne uprave.
Članak 5.
Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici
kućnih ljubimaca odnosno osobe kojima je
njihovo čuvanje (u daljnjem tekstu: držatelji)
dužni su se brinuti o njihovom zdravlju.
Vlasnici kućnih ljubimaca mogu
kućne ljubimce povjeriti samo osobama
starijim od 14 godina.
Držatelji kućnih ljubimaca dužni su
poduzimati zakonom propisane mjere za
zaštitu zdravlja ljudi i životinja od zaraznih
bolesti što ih kućni ljubimci mogu prenositi,
te mjere za zaštitu čovjekovog okoliša od
negativnih utjecaja nastalih držanjem kućnih
ljubimaca.
Članak 6.
Ako kućni ljubimci obole od zarazne
bolesti, ili ako se sumnja da od nje boluje,
držatelji su obvezni o tome obavijestiti
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ovlaštenu veterinarsku službu ili nadležnu
veterinarsku inspekciju i zatvoriti kućne
ljubimce u posebne prostorije do
veterinarskog pregleda, odvajajući ih tako od
ljudi i ostalih životinja.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka
držatelji su dužni postupiti po nalogu
veterinarske inspekcije i provesti naređene
mjere, odnosno dozvoliti da ih provedu
nadležna tijela.
Članak 7.
Ako kućni ljubimac čovjeku nanese
povredu, držatelj je dužan odmah obavijestiti
ovlaštenu veterinarsku službu i zdravstvenu
ustanovu radi poduzimanja propisanih mjera.
Članak 8.
Troškove naknade za zakonom
propisani veterinarsko-zdravstveni nadzor
(pregledi, cijepljenje i druge zaštitne mjere)
snosi držatelji.
Članak 9.
Držatelji su dužni kućne ljubimce
njegovati, dobro s njima postupati, osigurati
im sanitarne i higijenske uvjete, prehranu,
liječenje, ne smiju im nanositi bol, izazivati
strahove, zlostavljati i napuštati ih.
Članak 10.

Registracija pasa kao i provođenje
zakonom propisanih veterinarskozdravstvenih mjera obavlja ovlaštena
veterinarska služba.
Troškove registracije pasa snosi
držatelj.
Članak 13.
Držatelji su dužni u roku od 15
(petnaest) dana veterinarskoj stanici prijaviti
nabavljene, uginule i otuđene pse.
Članak 14.
Držatelji su obvezni izvršiti cijepljenje
pasa protiv bjesnoće i dehelmintizacije, •
svake godine najkasnije do 31 ožujka.
Cijepe se svi psi stariji od 3 (tri)
mjeseca.
Nabavljeni psi poslije 31. ožujka
tekuće godine i štenad moraju se cijepiti u
roku 14 dana od dana nabave, odnosno od
navršenih 3 (tri) mjeseca života.
Držatelji koji se zadržavaju na
području općine Ljubuški dulje od 30 dana,
dužni su u roku od 8 dana veterinarskoj
stanici prijaviti psa.
Članak 15.
Psi koji nisu registrirani i cijepljeni,
oduzimaju se na trošak držatelja.

Držatelji su dužni osigurati da kućni
ljubimci ne ometaju kućni red i mir građana.
III.

REGISTRACIJA I DRŽANJE
PASA
Članak 11.

Psi se mogu držati pod uvjetom da su
prijavljeni, registrirani i podvrgnuti mjerama
za suzbijanje zaraznih i nametničkih bolesti, a
u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.
Članak 12.
Registracija svih pasa starijih od tri
mjeseca je obvezna.
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Članak 16.
Držatelji koji namjeravaju psa
napustiti, dužni su ga predati Društvu za
zaštitu životinja ili osobi koja se želi brinuti o
njemu.
Držatelji koji ne postupe na način iz
stavka 1. ovog članka dužni su psa predati
veterinarskoj stanici radi usmrćenja.
Usmrćenje (eutanazija) se obavlja na
suvremen i najbezbolniji način u skladu s
propisima.

•

DEHELMINTIZACIJA – liječenje protiv trakavice,
protiv glistavosti uopće
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Članak 17.
U zgradama s više stanova može se u
stanu držati više od jednog psa dobroćudne
pasmine samo uz suglasnost svih stanara.
U sustanarskom dijelu stana psi i
mačke mogu se držati samo uz suglasnost
svih sustanara.
Članak 18.
Zabranjeno je držati pse u zajedničkim
prostorijama zgrade i balkonima.
Članak 19.
Držatelji su dužni voditi brigu o
čistoći prostora u stambenoj zgradi, te okolišu
i prostor odmah očistiti ako ga njihov pas na
bilo kakav način onečisti.
Članak 20.
Držatelji čiji pas narušava mir,
sigurnost djece i građana, te učestalo
onečišćuje prostor oko zgrade oduzet će se
pas.
S oduzetim psom u smislu odredbe
stavka 1. ovog članka postupit će se na način
propisan člankom 27. ove Odluke.
Postupak i rješenje po stavku 1. ovog
članka donosi Komunalni inspektor.
Članak 21.
Psi moraju biti tijekom dana vezani na
lancu u prostoru dvorišta, ako dvorište koristi
više stanara. Lanac ne smije biti kraći od 3
(tri) metra, a kućica mora biti izgrađena tako,
da pruža zaštitu od vlage i hladnoće.
Psi se mogu držati i u posebno
ograđenom prostoru- boksu koji također mora
pružati zaštitu od vlage i hladnoće.
Psi ne smiju biti vezani na uličnu
stranu dvorišta. Ako su psi tijekom noći
slobodni moraju biti u takvom prostoru iz
kojeg ne mogu izlaziti i preskočiti ogradu.
Zloćudni i oštri psi moraju biti vezani
danju i noću čvrstim lancem u ograđenom
prostoru i na mjestu gdje ne dolaze i ne
prilaze strane osobe. Takvi se psi ne smiju
držati u stambenim prostorijama.
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Svaki držatelj bez obzira na ćud psa
dužan je na vidno mjesto s ulične strane
postaviti natpis koji upozorava na prisutnost
psa u dvorištu.
Članak 22.
Iz prostora dvorišta i stana, psi se
mogu izvoditi samo na uzici koja odgovara
veličini i snazi psa i sa zaštitnom brnjicom.
Psi patuljastih pasmina i oni koji zbog
anatomski neprilagođene građe glave i
čeljusti ne mogu nositi brnjicu, mogu se
izvoditi samo na uzici.
Članak 23.
Kada izvodi psa na javne i druge
površine, držatelj je dužan nositi pribor za
čišćenje površine koju onečisti njegov pas
(vreću i lopaticu) i onečišćenu površinu
odmah očistiti.
Članak 24.
Zabranjeno je izvoditi pse na zelene
površine koje su uređene kao cvjetnjaci ili
travnjaci, groblja i povrtnjake.
Zabranjeno je uvoditi pse u prostore i
na površine gdje bi oni mogli ugroziti
zdravlje ljudi ili zdravstveno-higijenske
uvjete (vozila javnog prometa, prodavaonice
prehrambenih namirnica, muzeje, škole,
zdravstvene ustanove osim veterinarskih
ambulanti i klinika, skloništa, tržnice, dječja i
športska igrališta, dječje ustanove, javna
kupališta, plaže i slično.
Uvođenje psa u hotele, druge
ugostiteljske objekte, obrtničke i trgovačke
radnje )osim prehrambenih moguće je samo
ako su vlasnici tih objekata to dozvolili i ako
imaju primjeren prostor.
Članak 25.
Zabrane iz članka 24. ove Odluke ne
odnose se na pse vodiče slijepih osoba.
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IV.

POSTUPAK SA PSIMA I
MAČKAMA LUTALICAMA
Članak 26.

Psi koji nisu registrirani, izgubljene
pse, te pse i mačke lutalice o kojima se nitko
ne brine, hvataju i tamane ovlašteni
veterinarski djelatnici koji su za to
osposobljeni.
Psom lutalicom u smislu ove Odluke
smatra se pas koji luta bez nadzora, nema
markicu i ne može se odrediti tko mu je
držatelj.
Mačkom lutalicom u smislu ove
Odluke smatra se mačka koja luta naseljem ili
izvan naselja i ne može joj se odrediti
držatelj.
Psi i mačke iz stavka 2. i 3. ovog
članka hvataju se ako je to moguće, ako to
nije moguće mogu se odmah utamaniti.
Hvatanje i tamanjenje pasa i mačaka
mora se obaviti na najprikladniji način,
uporabom suvremene opreme,.
Najprikladnijim sredstvima i bez
zlostavljanja.
Članak 27.
Uhvaćeni psi i mačke čuvaju se 5
dana.
Nakon isteka roka iz stavka 1. ovog
članka ako se držatelji ne jave uhvaćeni psi i
mačke predaju se društvu za zaštitu životinja,
drugoj osobi ako je to moguće ili utamaniti.
Članak 28.
Troškove hvatanja, čuvanja i
tamanjenja pasa i mačaka snose njihovi
držatelji ukoliko su poznati, u protivnom se
troškovi namiruju iz općinskog proračuna.
Članak 29.
Skupljanje i uklanjanje životinjskih
leševa, otpadaka i konfiskata obavlja se na
neškodljiv način i na određenoj lokaciji.
Uklanjanje i ukop obavljaju pravne ili
fizičke osobe ovlaštene za djelatnost
veterinarsko-higijenskog servisa.
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Ugovorom zaključenim između
općinskog načelnika i pravne ili fizičke osobe
iz stavka 2. ovog članka regulirat će se
međusobni odnosi i visina naknade za
obavljene usluge.

V.

NADZOR
Članak 30.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke
obavlja Veterinarska stanica sukladno Zakonu
o Veterinarstvu ("Sl. novine F BiH", br.
46/00) Veterinarski inspektor sukladno
Uredbi o prijenosu poslova inspekcijskog
nadzora iz područja veterinarstva na općinu
("Narodne novine Županije ZH", br. 4/94) i
Komunalni inspektor.
VI.

KAZNENE ODREDBE
Članak 31.

Novčanom kaznom od 300,00 do
1.500,00 konvertibilnih maraka kaznit će se
za prekršaj pravna osoba ako postupi protivno
odredbama članaka: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, i 16, ove Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka
kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj
osobi novčanom kaznom od 100,00 do 300,00
konvertibilnih maraka.
Članak 32.
Novčanom kaznom od 300,00 do
1.500,00 konvertibilnih maraka kaznit će se
za prekršaj fizička osoba ako postupi protivno
odredbama članka: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, i 24, ove
Odluke.
Članak 33.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje primjena propisa kojima je do dana
stupanja na snagu ove Odluke bilo regulirano
držanje kućnih ljubimaca.
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Članak 34.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objave u Službenom glasniku
općine Ljubuški.

•
•
•

Gradska športska dvorana;
Centar malih športova;
Gradski stadion ''Babovac''.
Javna ustanova daje u najam športske
objekte iz stavka 1. ove Odluke fizičkim i
pravnim osobama uz naknadu propisanu
ovom Odlukom, a iznimno i bez naknade.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01/2-02-37/06.
Ljubuški, 14.02.2006.godine

PREDSJEDNIK
Davorin Medić,v.r.
003

Na temelju članka 101. Statuta općine
Ljubuški («Službeni glasnik općine
Ljubuški», broj: 1/98), Općinsko vijeće
Ljubuški na X. sjednici održanoj 14.02. 2006.
godine, d o n o s i

ODLUKU
o postupku i visini naknade za korištenje
športskih objekata
u vlasništvu općine Ljubuški
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se postupak
i utvrđuje visina naknade za korištenje,
odnosno privremenu uporabu športskih
objekata u vlasništvu općine Ljubuški.
Članak 2.
Prema odredbama ove Odluke, Javna
ustanova za šport i tjelesnu kulturu «Ljubuški
športski centar» u Ljubuškom (u daljnjem
tekstu: Javna ustanova) dužna je u postupku
izdavanja za korištenje ili privremenu
uporabu športskih objekata kojima gospodari
postupiti u skladu sa ovom Odlukom.
Članak 3.
Športski objekti u vlasništvu općine
Ljubuški, kojima gospodari Javna ustanova,
su:
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Članak 4.
Ustupanje na privremeno korištenje,
odnosno davanje u najam športskih objekata
iz članka 3. ove Odluke, može se predvidjeti
za održavanje:
• Športskih natjecanja;
• Športsko rekreativnih aktivnosti;
• Glazbenih koncerata;
• Kulturno umjetničkih priredbi;
• Političkih skupova;
• Filmskih i kazališnih predstava;
• Svih ostalih, sličnih, manifestacija.
Članak 5.
Korisnici usluga Gradske športske
dvorane obvezni su za korištenje iste plaćati
naknadu u slijedećim iznosima:
• 60 minuta malonogometne rekreacije
…………
60,00 KM;
• 60 minuta treninga za športske
klubove …… 15,00 KM;
• 60 minuta za izvođenje nastave
tjelesne kulture ...
10,00 KM;
• Službena (prvenstvena ili kup)
utakmica …...... 150,00 KM;
• Međunarodna utakmica 500,00 KM;
• Prijateljska utakmica 50,00 KM;
•
•
•
•
•
•

60 minuta treninga za športske
klubove, čije se sjedište nalazi izvan
općine Ljubuški .... 30,00 KM;
Glazbeni koncert ….. 1.000,00 KM;
Kulturno umjetnička priredba ..
300,00 KM;
Politički skup …… 300,00 KM;
Filmska i kazališna predstava ...
100,00 KM;
Turniri u pojedinim sportovima po
jednom danu…….... 100,00 KM;
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•
•

Najamnina za prostorije broj: 2, 3, 6, 7
i 9 mjesečno……
50,00 KM;
Najamnina za prostorije broj 1 i 10
mjesečno ………….. 100,00 KM.
Članak 6.

Korisnici usluga Centra malih
športova obvezni su za korištenje istog plaćati
naknadu u slijedećim iznosima:
• 60 minuta malonogometne rekreacije
30,00 KM;
• 60 minuta treninga za športske
klubove …
10,00 KM;
• Utakmice (bez obzira na rang i
vrstu)… ….... 50,00 KM;
• 60 minuta treninga za športske
klubove, čije se sjedište nalazi izvan
općine Ljubuški ….... 25,00 KM;
• Glazbeni koncert … 750,00 KM;
• Kulturno
umjetnička
priredba
200,00 KM;
• Politički skup …… 200,00 KM;
• Filmska i kazališna predstava
50,00 KM;
• Turniri u pojedinim sportovima po
jednom danu……..... 100,00 KM;
Članak 7.
Korisnici usluga Gradskog stadiona
''Babovac'' obvezni su za korištenje istog
plaćati naknadu u slijedećim iznosima:
• 60 minuta treninga za športske
klubove
10,00 KM;
• Službena (prvenstvena ili kup)
utakmica 100,00 KM;
• Međunarodna utakmica 300,00 KM;
• Prijateljska utakmica 50,00 KM;
• 60 minuta treninga za športske
klubove, čije se sjedište nalazi izvan
općine Ljubuški ....
50,00 KM;
• Prijateljska
utakmica športskih
klubova, čije je sjedište nalazi izvan
općine Ljubuški ..
100,00 KM.
Članak 8.
Iznajmljivanje reklamnog prostora na
navedenim športskim objektima regulirat će
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se posebnim pismenim ugovorima između
Javne ustanove i zainteresiranih tvrtki.
Iznajmljivanje reklamnog prostora u
navedenim športskim objektima, za vrijeme
ustupanja na privremeno korištenje objekta,
koristi fizička i pravna osoba kojoj je isti
iznajmljen.
Odredbe stavka 2. ovog članka ne
odnose se na korisnike usluga iz članka 5.
stavka 1. točke 1., 2. 3. i 7., članka 6. stavka
1. točke 1., 2. i 4. i članka 7. stavka 1. točke
1. i 5.
Članak 9.
Iznimno, za održavanje glazbenih
koncerata, kulturno umjetničkih priredbi i
sličnih manifestacija koje imaju humanitarni
karakter, korištenje športskih objekata iz
članka 3. ove Odluke može se dati i bez
naknade.
Kulturno umjetničke priredbe i slične
manifestacije koje organizira ili su
organizirane pod pokroviteljstvom Općinskog
vijeća Ljubuški, odnosno Načelnika općine
Ljubuški, korištenje športskih objekata iz
članka 3. ove Odluke dat će se bez naknade.
Članak 10.
Sukladno odredbama ove Odluke
Javna ustanova provodi postupak davanja u
korištenje i utvrđuje cijenu korištenja
športskih objekata iz članka 3. ove Odluke.
Za svaki pojedini slučaj davanje u
korištenje ovih športskih objekata sklapa se
ugovor o korištenju koji priprema Javna
ustanova.
Ugovorom o korištenju pobliže se
uređuju međusobna prava i obveze
najmodavatelja i najmoprimatelja u predmetu
korištenja, odnosno davanja u najam
športskih objekata.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u Službenom glasniku općine
Ljubuški.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje s
važenjem Odluka o postupku i utvrđivanju
visine naknade za korištenje športskih
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objekata u vlasništvu općine Ljubuški, broj:
01/1-02-38/99 od dana 29.03.1999. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01/2-02-42/06.
Ljubuški, 14.02.2006.godine

PREDSJEDNIK,
Davorin Medić,v.r.
004
Sukladno članku 66. i 67. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine
Federacije BiH", broj 25/03) i članka 102.
Statuta općine Ljubuški ("Sl. glasnik općine
Ljubuški", broj 1/98), Općinsko vijeće
Ljubuški na X. sjednici održanoj dana 14.02.
2006.godine, d o n o s i

OD L U K U
o prosječnoj konačnoj građevnoj cijeni 1
m2 korisne stambene površine na
području općine
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stambene površine u općini Ljubuški za
2003.godinu ("Službeni glasnik općine
Ljubuški", broj 4/03).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
Službenom glasniku općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:14.02.2006.godine
Ljubuški, 14.02.2006.godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
005
Na temelju članka 2.12. Izbornog zakona BiH
("Sl. glasnik BiH", broj 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 20/04, 25/05, 52/05 i 77/05) i
članka 102. Statuta općine Ljubuški
("Službeni glasnik općine Ljubuški", broj
1/98), Općinsko vijeće Ljubuški na X.
sjednici održanoj dana 14.02.2006.godine,
donosi

O D L U K U

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se prosječna
konačna građevna cijena iz prethodne godine
m2 korisne stambene površine izgrađene na
području općine Ljubuški.
Članak 2.
Prosječna konačna građevna cijena 1 m2
korisne stambene površine izgrađena na
području općine Ljubuški u 2005.godini
iznosi 1.000,00 KM (Slovima:jednatisuća
KM)
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se
van snage Odluka o vrijednosti m2 korisne

o visini naknade za rad članova Općinskog
izbornog povjerenstva Ljubuški
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se naknada
za rad članova Općinskog izbornog
povjerenstva Ljubuški (OIP).
Članak 2.
Predsjedniku i članovima OIP
isplaćivat će se mjesečna naknada za njihov
rad i to:
- predsjednik……..
300,00 KM
- članovi…………….
225,00 KM
- administrativni poslovi 50,00 KM

Službeni glasnik – Općine Ljubuški

Broj 1/2006 – str.10

Članak 3.
Članovima OIP u izvršavanju poslova
iz nadležnosti OIP pripada pravo na naknadu
putnih i drugih troškova u skladu sa važećim
zakonom.
Članak 4.
Temeljem ove Odluke članovi OIP-a
ostvarit će pravo na naknadu.
Članak 5.
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Članak 2.
U zemljišnim knjigama Općinskog
suda u Ljubuškom brisat će se izvršeni upis
nekretnine iz članka 1. ove Odluke kao
nekretnine u općoj uporabi - javnog dobra u
iskazu I, a navedeno zemljište će se upisati
kao državno vlasništvo u odgovarajući
zemljišno-knjižni uložak u kome je upisano
zemljište čiji je nositelj prava korištenja
općina Ljubuški.
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u Službenom glasniku općine
Ljubuški.

Ova odluka stupa na snagu danom
objave u "Službenom glasniku općine
Ljubuški"

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

Broj:01/2-02-38/06.
Ljubuški, 14.02.2006.godine

Broj: 01/2-02-62/06
Ljubuški, 14.02.2006godine.
PREDSJEDNIK,
PREDSJEDNIK,

Davorin Medić, v.r.

Davorin Medić, v.r.

006
Općinsko Vijeće Ljubuški na X. sjednici
održanoj 14.02.2006. godine, na temelju
članka 14. stavka 2. Zakona o uzurpaciji ("Sl.
list SRBiH", broj 6/78) i članka 101. stavka 3.
Statuta općine Ljubuški, ("Sl. glasnik općine
Ljubuški", broj 1/98), d o n o s i

007
Općinsko Vijeće Ljubuški na X. sjednici
održanoj 14.02.2006. godine, na temelju
članka 14. stavka 2. Zakona o uzurpaciji ("Sl.
list SRBiH", broj 6/78) i članka 101. stavka 3.
Statuta općine Ljubuški, ("Sl. glasnik općine
Ljubuški", broj 1/98), d o n o s i

ODLUKU

o gubitku statusa nekretnine u općoj
uporabi
Članak 1.
Utvrđuje se da je izgubila status
nekretnine u općoj uporabi - sljedeće
zemljište u državnom vlasništvu:
-

k.č. br. 660/7 zv. "Vrta", pašnjak - javno
dobro u površini od 481 m2 upisana u
iskaz I, K.O. Prolog koju parcelu po
novom kat.operatu odgovara kao k.č. br.
5459 K.O. Prolog.

ODLUKU

o gubitku statusa nekretnine u općoj
uporabi
Članak 1.
Utvrđuje se da je izgubila status
nekretnine u općoj uporabi - sljedeće
zemljište u državnom vlasništvu:
- k.č. br. 1716/2 zv. "Vrt", površini od
175m2,
- k.č. br.1716/4 zv. "Vrt", površine 187 m2
upisane u iskaz I, K.O. Vitina koje parcele
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po novom kat.operatu odgovaraju kao k.č.
br. 329 K.O. Vitina Donja.
Članak 2.
U zemljišnim knjigama Općinskog
suda u Ljubuškom brisat će se izvršeni upis
nekretnine iz članka 1. ove Odluke kao
nekretnine u općoj uporabi - javnog dobra u
iskazu I, a navedeno zemljište će se upisati
kao državno vlasništvo u odgovarajući
zemljišno-knjižni uložak u kome je upisano
zemljište čiji je nositelj prava korištenja
općina Ljubuški.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom
objave u "Službenom glasniku općine
Ljubuški"
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01/2-02-61/06
Ljubuški, 14.02.2006.godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
008
Općinsko vijeće Ljubuški na X.sjednici
održanoj 14.02.2006.godine, rješavajući u
predmetu dodjele neizgrađenog građevnog
zemljišta, na temelju članka 103. stavka 1.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 1/98), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl.novine FBiH", broj
25/03) i članka 3. Odluke o uvjetima i načinu
dodjele građevnog zemljišta Općine Ljubuški
("Sl.glasnik općine Ljubuški", br. 4/03)
donosi

RJEŠENJE
1. TVRTKI "GEOMIB"
d.o.o. Ljubuški,
Vitinska bb. dodjeljuje se na korištenje
radi izgradnje poslovnog objekta,
neizgrađeno ostalo građevno zemljište
označeno kao :

-
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k.č. br. 468/29 zv. "Bučine", pašnjak4,
u površini od 7886
m2, K.O.
Hrašljani, koja nekretnina u starom
kat.operatu odgovara kao k.č. br.
129/517 K.O. Hrašljani.

2. Za dodijeljeno građevno zemljište Tvrtka
"GEOMIB" je dužna u roku od 8 dana od
dana primitka ovog rješenja platiti
naknadu u iznosu od
24.000,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški
broj
3381602200443537sredstva od prodaje građevnog zemljišta.
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 izgradnje na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Tvrtke "GEOMIB" d.o.o. Ljubuški,
a u katastarskom operatu upis posjeda u
njenu korist.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01/2-02-63/06
Ljubuški, 14.02.2006.godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
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Općinsko vijeće Ljubuški na X.sjednici
održanoj 14.02.2006.godine, rješavajući u
predmetu dodjele neizgrađenog građevnog
zemljišta, na temelju članka 103. stavka 1.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 1/98), 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),
donosi

RJEŠENJE
1. DRUŠTVU "MUCIĆ
& CO" d.o.o.
Ljubuški, Ljubuški, Put za Međugorje bb.
dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje
poslovnog objekta, neizgrađeno ostalo
građevno zemljište označeno kao :
- k.č. br. 1401/34 zv. "Bare",pašnjak 5, u
površini od 27395 m2 K.O. M.Vrata Gradska, kojoj nekretnini u starom kat.
operatu odgovara kao k.č. br. 344/589
upisan u z.k. ul. br. 1342 K.O. Ljubuški. i
- k.č. br. 14/18 zv. "Gornje brdo", šuma 4.
površine 21501 m2 K.O. Hrašljani, kojoj
nekretnini po starom kat.operatu odgovara
k.č. br. 64/102 upisana u z.k. ul. br. 170
K.O. Hrašljani.
2. Za dodijeljeno građevno zemljište
Društvo "MUCIĆ & CO" d.o.o. Ljubuški
je dužno u roku od 8 dana od dana
primitka ovog rješenja platiti naknadu u
iznosu od 150.000,00 KM na žiro-račun
općine Ljubuški broj 3381602200443537sredstva od prodaje građevnog zemljišta.
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.
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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 izgradnje na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Društva "Mucić & CO" d.o.o.
Ljubuški, Put za Međugorje bb. Ljubuški,
a u katastarskom operatu upis posjeda u
njegovu korist.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01/2-02-64/06
Ljubuški, 14.02.2006.godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
010

Općinsko
vijeće
Ljubuški
na
X.sjednici
održanoj
14.02.2006.godine,
rješavajući u predmetu dodjele neizgrađenog
građevnog zemljišta, na temelju članka 103.
stavka 1. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 1/98), 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),
donosi

RJEŠENJE
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.

1. ANITI SIČAJA kćeri Joze iz Miletine,
JMBG: 1401970157768, dodjeljuje se na
korištenje
radi
izgradnje stambene
zgrade, neizgrađeno ostalo građevno
zemljište označeno kao :
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-

k.č.
br.
1405/11
zv.
"Podmiletina",pašnjak 5, u površini od
640 m2 K.O. Miletina, koja nekretnina u
starom kat. operatu odgovara kao k.č. br.
1/1043 K.O. Međugorje.

2. Za dodijeljeno građevno zemljište Anita
Sičaja je dužna u roku od 8 dana od dana
primitka ovog rješenja platiti naknadu u
iznosu od 4.485,00 KM na žiro-račun
općine Ljubuški broj 3381602200443537sredstva od prodaje građevnog zemljišta.
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.
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011
Općinsko vijeće Ljubuški na X. sjednici
održanoj 14.02.2006.godine, rješavajući u
predmetu dodjele neizgrađenog građevnog
zemljišta, na temelju članka 103. stavka 1.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 1/98), 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), d o n
osi

RJEŠENJE
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
Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u
Mostaru, izvršit će se u zemljišnoj knjizi
uknjižba prava korištenja zemljišta radi
izgradnje na zemljištu označenom u točki
1. na ime i u korist Anite Sičaja kćeri Joze
iz Miletine, općina Ljubuški, a u
katastarskom operatu upis posjeda u njenu
korist.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01/2-02-65/06
Ljubuški, 14.02.2006,godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.

1. VINKU JURKOVIĆU sinu Joze sa
Zvirića,
JMBG:
0904959330146,
dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje
stambene zgrade, neizgrađeno ostalo
građevno zemljište označeno kao :
- k.č. br. 791/2 zv. "Pridrage",pašnjak 4,u
površini od 750 m2 K.O.Zvirići
koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
kao k.č. br. 10/395 K.O. Zvirići.
2. Za dodijeljeno građevno zemljište Vinko
Jurković je dužan u roku od 8 dana od
dana primitka ovog rješenja platiti
naknadu u iznosu od 2.260,00 KM na
žiro-račun
općine
Ljubuški
broj
3381602200443537- sredstva od prodaje
građevnog zemljišta.
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
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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 izgradnje na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Vinka Jurkovića sina Joze sa
Zvirića, a u katastarskom operatu upis
posjeda u njegovu korist.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01/2-02-66/06
Ljubuški, 14.02.2006.godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
012
Općinsko vijeće Ljubuški na X.sjednici
održanoj 14.02.2006.godine, rješavajući u
predmetu dodjele neizgrađenog građevnog
zemljišta, na temelju članka 103. stavka 1.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 1/98), 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),
donosi

RJEŠENJE
1. VINKU PEHARU sinu Zdravka iz
Stubice,
JMBG:
0810966152747,
dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje
stambene zgrade, neizgrađeno ostalo
građevno zemljište označeno kao :
- k.č. br. 732/2 zv. "Gradina",šuma 5, u
površini od 670 m2 K.O. Stubica koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
kao k.č. br. 171/98 upisan u z.k. ul. br. 81
K.O. Stubica.

Srijeda 15.2.2006. godine

2. Za dodijeljeno građevno zemljište Vinko
Pehar je dužan u roku od 8 dana od dana
primitka ovog rješenja platiti naknadu u
iznosu od 2.020,00 KM na žiro-račun
općine Ljubuški broj 3381602200443537sredstva od prodaje građevnog zemljišta.
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 izgradnje na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Vinka Pehara sina Zdravka iz
Stubice, a u katastarskom operatu upis
posjeda u njegovu korist.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01/2-02-67/06
Ljubuški, 14.02.2006,godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
013
Općinsko vijeće Ljubuški na X.sjednici
održanoj 14.02.2006.godine, rješavajući u
predmetu dodjele neizgrađenog građevnog
zemljišta, na temelju članka 103. stavka 1.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 1/98), članka
44.Zakona o građevnom zemljištu Federacije
Bosne i Hercegovine ("Sl.novine FBiH", broj
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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),
donosi

RJEŠENJE
1. BRANIMIRU BRADVICI sinu Mije iz
Ljubuškog, JMBG: 2403957152737,
dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje
stambeno
poslovne
višekatnice,
neizgrađeno gradsko građevno zemljište
označeno kao :
- k.č. br. 1289/2 zv. "Dvorište",kuća i zg.
32 m2, dvorište površine 293 m2 i njiva 2,
površine 275 m2 K.O.Ljubuški, koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
kao k.č. br. 215/104 upisan u z.k. ul. br.
2544 K.O. Ljubuški.
2. Za dodijeljeno građevno zemljište
Branimir Bradvica je dužan u roku od 8
dana od dana primitka ovog rješenja
platiti naknadu u iznosu od 301.000,00
KM na žiro-račun općine Ljubuški broj
3381602200443537- sredstva od prodaje
građevnog zemljišta.
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.

Srijeda 15.2.2006. godine

5. Po pravomoćnosti ovog rješenja izvršit će
se u zemljišnoj
knjizi uknjižba prava
korištenja zemljišta radi izgradnje na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Branimira Bradvice sina Mije iz
Ljubuškog, a u katastarskom operatu upis
posjeda u njegovu korist.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01/2-02-68/06
Ljubuški, 14.02.2006.godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
014
Općinsko vijeće Ljubuški na X.sjednici
održanoj 14.02.2006.godine, rješavajući u
predmetu dodjele neizgrađenog građevnog
zemljišta, na temelju članka 103. stavka 1.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 1/98), 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),
donosi

RJEŠENJE
1. MILENKU KOLOBARIĆU sinu Mije iz
Ljubuškog, JMBG: 1309962152745,
dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje
poslovnog objekta, neizgrađeno ostalo
građevno zemljište označeno kao :
- k.č. br. 1069/104 zv. "Pržine",pašnjak 5,
u površini od 6995 m2 K.O. M.Vrata Gradska, koja nekretnina u starom kat.
operatu odgovara kao k.č. br. 344/533
upisan u z.k. ul. br. 1342 K.O. Ljubuški.
2. Za dodijeljeno građevno zemljište
Milenko Kolobarić je dužan u roku od 8
dana od dana primitka ovog rješenja
platiti naknadu u iznosu od 28.000,00
KM na žiro-račun općine Ljubuški broj
3381602200443537- sredstva od prodaje
građevnog zemljišta.

Broj 1/2006 – str.16

Službeni glasnik – Općine Ljubuški

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 izgradnje na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Milenka Kolobarića sina Mije iz
Ljubuškog, a u katastarskom operatu upis
posjeda u njegovu korist.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01/2-02-69/06
Ljubuški, 14.02.2006.godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
015
Općinsko vijeće Ljubuški na X.sjednici
održanoj 14.02.2006.godine, rješavajući u
predmetu dodjele neizgrađenog građevnog
zemljišta, na temelju članka 103. stavka 1.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 1/98), 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),
donosi

Srijeda 15.2.2006. godine

RJEŠENJE
1. MARIJU MALJIĆU sinu Pere
iz
Čapljine,
JMBG:
0902976193044,
dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje
stambene zgrade, neizgrađeno ostalo
građevno zemljište označeno kao :
- k.č. br. 534 /51 zv. "Njivetine",pašnjak 5,
u površini od 595 m2 K.O. M.Vrata Gradska, koja nekretnina u starom kat.
operatu odgovara kao k.č. br. 344/520
upisan u z.k. ul. br. 1342 K.O. Ljubuški.
2. Za dodijeljeno građevno zemljište Mario
Maljić je dužan u roku od 8 dana od
dana primitka ovog rješenja platiti
naknadu u iznosu od 3.000,00 KM na
žiro-račun
općine
Ljubuški
broj
3381602200443537- sredstva od prodaje
građevnog zemljišta.
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 izgradnje na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Maria Maljića sina Pere iz Čapljine,
a u katastarskom operatu upis posjeda u
njegovu korist.
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OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01/2-02-70/06
Ljubuški, 14.02.2006,godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
016
Općinsko vijeće Ljubuški na X. sjednici
održanoj 14.02.2006.godine, rješavajući u
predmetu dodjele neizgrađenog građevnog
zemljišta, na temelju članka 103. stavka 1.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 1/98), 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),
donosi

Srijeda 15.2.2006. godine

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 izgradnje na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Darka Međugorca sina Ivana iz
Ljubuškog, a u katastarskom operatu upis
posjeda u njegovu korist.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

RJEŠENJE
1. DARKU MEĐUGORCU sinu Ivana iz
Ljubuškog, JMBG: 2107980190001,
dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje
stambene zgrade, neizgrađeno ostalo
građevno zemljište označeno kao :
- k.č. br. 534 /50 zv. "Njivetine", pašnjak 5,
u površini od 558 m2 K.O. M.Vrata Gradska, koja nekretnina u starom kat.
operatu odgovara kao k.č. br. 344/519
upisan u z.k. ul. br. 1342 K.O. Ljubuški.
2. Za dodijeljeno građevno zemljište Darko
Međugorac je dužan u roku od 8 dana od
dana primitka ovog rješenja platiti
naknadu u iznosu od 2.900,00 KM na
žiro-račun
općine
Ljubuški
broj
3381602200443537- sredstva od prodaje
građevnog zemljišta.
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

Broj:01/2-02-71/06
Ljubuški, 14.02.2006.godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
017
Općinsko vijeće Ljubuški na X. sjednici
održanoj
14.02.2006..godine,
povodom
zahtjeva Ljilje Rašić s Humca, za dodjelu na
korištenje građevnog zemljišta radi proširenja
građevne lokacije, temeljem članka 103.
stavka 1. Statuta općine Ljubuški ("Službeni
glasnik općine Ljubuški", broj 1/98), članka
44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije
BiH ("Sl.novine Federacije BiH", broj 57/05)
i članka 3. Odluke Općinskog vijeća Ljubuški
o uvjetima i načinu dodjele građevnog
zemljišta u državnom vlasništvu ("Sl.glasnik
općine Ljubuški", br. 4/03), d o n o s i

RJEŠENJE
1. LJILJI RAŠIĆ kćeri Ivana sa Humca ,
JMBG: 1909959157733, dodjeljuje se na
korištenje neizgrađeno gradsko građevno
zemljište označeno kao:
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k.č.
br.
2226/109
zv.
"Matinjevac",pašnjak 5, u površini od 192
m2 K.O. Humac , kojoj nekretnini u
starom
kat.operatu
odgovara
k.č.
355/1057 upisana u z.k. ul. br. 5 K.O.
Humac, radi proširenja građevne lokacije.

2. Za dodijeljeno građevno zemljište Ljilja
Rašić dužna je u roku od 8 dana od dana
primitka ovog rješenja platiti naknadu u
iznosu od 5.184,00KM na žiro-račun
općine Ljubuški broj 3381602200443537
- sredstva od prodaje građevinskog
zemljišta. Ako korisnik ne plati naknadu u
utvrđenom roku utvrdit će mu se gubitak
prava korištenja.
3. Na temelju ovog rješenja izvršit će se u
zemljišnoj knjizi
uknjižba prava
korištenja na zemljištu označenom u točki
1. na ime i u korist Ljilje Rašić kćeri
Ivana sa Humca,
a u katastarskom
operatu upis posjeda u njenu korist.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01/2-02-72/06
Ljubuški, 14.02.2006. godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
018
Općinsko vijeće Ljubuški na X. sjednici
održanoj 14.02.2006.godine, rješavajući u
predmetu dodjele neizgrađenog građevnog
zemljišta, po zahtjevu Zvonke Keže iz
Studenaca, na temelju članka 103. stavka 1.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 1/98), 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),
donosi

-
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poslovno stambene zgrade
građevno
zemljište označeno kao :
k.č. br. 192/48 zv. "Doljani",pašnjak 5.
površine 914 m2 K.O. Studenci, koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
kao k.č. br. 423/657 upisana u z.k. ul. br.
284 K.O. Studenci.

2. Za dodijeljeno građevno zemljište Zvonko
Keža iz Studenaca je dužan u roku od 8
dana od dana primitka ovog rješenja
platiti naknadu u iznosu od 6.398,00 KM
na žiro-račun općine Ljubuški broj
3381602200443537- sredstva od prodaje
građevnog zemljišta.
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 izgradnje na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Zvonke Keže iz Studenaca, a u
katastarskom operatu upis posjeda u
njegovu korist.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

RJEŠENJE
1. ZVONKU KEŽI sinu Marka iz
Studenaca,
JMBG:2308945152739,
dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje

Broj: 01/2-02-73/06
Ljubuški, 14.02. 2006.godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
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019
Općinsko vijeće Ljubuški na X. sjednici
održanoj 14.02. 2006.godine, rješavajući u
predmetu dodjele neizgrađenog građevnog
zemljišta, po zahtjevu Zvonke Keže iz
Studenaca, na temelju članka 103. stavka 1.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 1/98), 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),
donosi

RJEŠENJE
1. MARKU KEŽI sinu Mirka iz Studenaca,
JMBG:0112952152734, dodjeljuje se na
korištenje radi izgradnje poslovnog
objekta građevno zemljište označeno kao :
- k.č. br. 192/46 zv. "Doljani",pašnjak 5.
površine 4637 m2 K.O. Studenci, koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
kao k.č. br. 423/655 upisana u z.k. ul. br.
284 K.O. Studenci.
2. Za dodijeljeno građevno zemljište Marko
Keža iz Studenaca je dužan u roku od 8
dana od dana primitka ovog rješenja
platiti naknadu u iznosu od 32.459,00KM
na žiro-račun općine Ljubuški broj
3381602200443537- sredstva od prodaje
građevnog zemljišta.
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
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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 izgradnje na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Marka Keže iz Studenaca, a u
katastarskom operatu upis posjeda u
njegovu korist.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01/2-02-74/06
Ljubuški, 14.02. 2006.godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
020
Općinsko vijeće Ljubuški na X. sjednici
održanoj 14.02.2006.godine, rješavajući u
predmetu dodjele neizgrađenog građevnog
zemljišta, po zahtjevu Zvonke Keže iz
Studenaca, na temelju članka 103. stavka 1.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 1/98), 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),
donosi

RJEŠENJE
1. DRAGUTINU KEŽI sinu Marka iz
Studenaca,
JMBG:2807935152737,
dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje
poslovno stambene zgrade, građevno
zemljište označeno kao :
- k.č. br. 192/47 zv. "Doljani",pašnjak 5.
površine 947 m2 K.O. Studenci, koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
kao k.č. br. 423/656 upisana u z.k. ul. br.
284 K.O. Studenci.
2. Za dodijeljeno građevno zemljište
Dragutin Keža iz Studenaca je dužan u
roku od 8 dana od dana primitka ovog
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rješenja platiti naknadu u iznosu od
6.629,00 KM na žiro-račun općine
Ljubuški
broj
3381602200443537sredstva od prodaje građevnog zemljišta.
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 izgradnje na
zemljištu označenom u točki 1. na ime i u
korist Dragutina Keže iz Studenaca, a u
katastarskom operatu upis posjeda u
njegovu korist.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01/2-02-75/06
Ljubuški, 14. 02. 2006.godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
021
Općinsko vijeće Ljubuški na X. sjednici
održanoj
14.02.2006.godine,
povodom
zahtjeva Ive Anića iz Predgrađa, za dodjelu
na korištenje građevnog zemljišta radi
proširenja građevne lokacije, temeljem članka
103. stavka 1. Statuta općine Ljubuški
("Službeni glasnik općine Ljubuški", broj
1/98), članka 44 Zakona o građevnom
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BIH," broj
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67/05) i članka 3. Odluke o uvjetima i načinu
dodjele građevnog zemljišta Općine Ljubuški
("Sl.glasnik općine Ljubuški", br. 4/03,
donosi

RJEŠENJE
1. IVI ANIĆU sinu Milana iz Predgrađa,
JMBG: 1201957152731, dodjeljuje se na
korištenje neizgrađeno ostalo građevno
zemljište označeno kao:
-k.č.br. 3593/18 zv. "Banja", pašnjak 4, u
površini od 282 m2, K.O. Ljubuški, koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
k.č.br. 1079/201 upisana u z.k. ul. br.
1342 K.O. Ljubuški, radi proširenja
građevne lokacije.
2. Za dodijeljeno građevno zemljište Ivo
Anić dužan je u roku od 8 dana od dana
primitka ovog rješenja platiti naknadu u
iznosu od 3.384,00 KM na žiro-račun
općine Ljubuški broj 3381602200443537
- sredstva od prodaje građevinskog
zemljišta. Ako korisnik ne plati naknadu u
utvrđenom roku utvrditi će mu se gubitak
prava vlasništva.
3. Na temelju ovog rješenja izvršit će se u
zemljišnoj
knjizi
uknjižba
prava
korištenja zemljišta radi građenja
označenom u točki 1. ovog rješenja na
ime i u korist Ive Anića sina Milana iz
Predgrađa, a u katastarskom operatu upis
posjeda u njegovu korist.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01/2-02-76/06
Ljubuški, 14.02.2006. godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
022
Općinsko vijeće Ljubuški na X. sjednici
održanoj 14.02.2006.
godine, povodom
zahtjeva Županije Zapadnohercegovačke,
koju zastupa Vlada, za utvrđivanje prava
vlasništva na građevnom zemljištu na kojem
je izgrađena zgrada bez prava korištenja radi
građenja, temeljem članka 103. stavka 1.
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Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 1/98), članka 61.
stavka 1. Zakona o građevnom zemljištu
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BIH," broj 67/05),
donosi
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zemljištu Federacije
BiH ("Sl.novine
Federacije BiH", broj 57/05) i članka 3.
Odluke Općinskog vijeća Ljubuški o uvjetima
i načinu dodjele građevnog zemljišta u
državnom vlasništvu ("Sl.glasnik općine
Ljubuški", br. 4/03), d o n o s i

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se pravo vlasništva u korist
Županije
Zapadnohercegovačke
kao
graditelja poslovne zgrade, sagrađene na
zemljištu označenom kao:
- k.č. br. 1249/2 zv. "Županijska
ministarstva", kuća i zg. površine 625 m2
K.O Ljubuški, što po starom kat.operatu
odgovara k.č. br. 917/4, upisana u z.k. ul.
271 K.O. Ljubuški.
2. Županija Zapadnohercegačka dužna je
platiti naknadu - rentu za objkat u iznosu
od 83.533,50 KM na žiro-račun općine
Ljubuški broj 3381602200443537 sredstva od prodaje građevinskog
zemljišta.
3.

Na zemljištu iz točke 1. ovog rješenja, po
pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Ljubuškom
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u
korist Županije Zapadnohercegovačke sa
sjedištem u Širokom Brijegu, a Služba
geodetsko katastarskih i imovinskopravnih poslova izvršit će upis posjeda u
njezinu korist, uz istovremeno brisanje
ranije izvršenih upisa na tom zemljištu

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01/2-02-78/06
Ljubuški, 14.02.2006. godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
023
Općinsko vijeće Ljubuški na X. sjednici
održanoj 14.02.2006. godine, povodom
zahtjeva Ivana Pavlovića iz Veljaka, za
dodjelu na korištenje građevnog zemljišta radi
proširenja građevne lokacije, temeljem članka
103. stavka 1. Statuta općine Ljubuški
("Službeni glasnik općine Ljubuški", broj
1/98), članka 44. Zakona o građevnom

RJEŠENJE
1. IVANU PAVLOVIĆU sinu pok. Nikole
iz Veljaka , JMBG: 0903960152735,
dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno
ostalo građevno zemljište označeno kao:
- k.č. br. 506/2 zv. "Krš",pašnjak 4, u
površini od 138 m2 K.O. Veljaci I, kojoj
nekretnini u starom kat.operatu odgovara
k.č. 53/40 upisana u K.O. Veljaci, radi
proširenja građevne lokacije.
2. Za dodijeljeno građevno zemljište Ivan
Pavlović dužan je u roku od 8 dana od
dana primitka ovog rješenja platiti
naknadu u iznosu od 414,00KM na žiroračun
općine
Ljubuški
broj
3381602200443537 - sredstva od prodaje
građevinskog zemljišta. Ako korisnik ne
plati naknadu u utvrđenom roku utvrdit će
mu se gubitak prava korištenja.
3. Na temelju ovog rješenja izvršit će se u
zemljišnoj knjizi
uknjižba prava
korištenja na zemljištu radi gradnje
označenom u točki 1. na ime i u korist
Ivana Pavlovića iz Veljaka,
a u
katastarskom operatu upis posjeda u
njegovu korist.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01/2-02-77/06
Ljubuški, 14.02.2006. godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
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024
Na temelju članka 103. Statuta općine
Ljubuški
(“Službeni
glasnik
općine
Ljubuški”, broj 1/98), Općinsko vijeće
Ljubuški na X. sjednici održanoj
14.02.2006. godine, d o n o s i

RJEŠENJE
o razrješenju Povjerenstva za
obračun domaćeg proizvoda i dohotka
općine individualnog sektora poljoprivrede
za 2004.godinu

I
Razrješuju se dužnosti članovi
Povjerenstva za obračun domaćeg proizvoda i
dohotka općine individualnog sektora
poljoprivrede za 2004.godinu, radi isteka
mandata:

1. MILE BUBALO,
2. IVAN BEBEK,
3. MIRKO MIKULIĆ,

predsjednik,
član
član

II
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RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za
obračun domaćeg proizvoda i dohotka
općine individualnog sektora poljoprivrede
za 2005.godinu

I
U Povjerenstvo za obračun domaćeg
proizvoda i dohotka općine individualnog
sektora poljoprivrede za 2005.godinu imenuju
se:

4. MILE BUBALO,
5. MIRKO MIKULIĆ,
6. MILENKO BRBOR,

predsjednik,
član
član

II

Ovo Rješenje objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01/2-02-41/06
Ljubuški, 14.02.2006.godine
PREDSJEDNIK,

Ovo Rješenje objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01/2-02-40/06
Ljubuški, 14.02. 2006.godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
025
Na temelju članka 103. Statuta općine
Ljubuški
(“Službeni
glasnik
općine
Ljubuški”, broj 1/98), Općinsko vijeće
Ljubuški na X. sjednici održanoj
14.02.2006.godine, d o n o s i

Davorin Medić, v.r.
026

Na temelju članka 103. stavak 3.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 1/98), Općinsko vijeće
Ljubuški na X. sjednici održanoj 14. veljače
2006.godine u raspravi o 8. točki Prijedlog
Odluke o gubitku statusa nekretnina u općoj
uporabi i 9. točki Prijedlozi imovinskopravnih rješenja o dodjeli na korištenje
neizgrađenog građevinskog zemljišta od a) p), d o n o s i

Službeni glasnik – Općine Ljubuški
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ZAKLJUČAK

k) Zvonku Keži, sinu Marka iz
Studenaca,
l) Marku Keži, sinu Mirka iz
Studenaca,
m) Dragutinu Keži, sinu Marka iz
Studenaca,
n) Ivi Aniću, sinu Milana iz
Predgrađa,
o) Ivanu Pavloviću sinu pok. Nikole
iz Veljaka,
p) Prijedlog Rješenja o utvrđenju
prava vlasništva u korist Županije
Zapadnohercegovačke.

I.
Usvaja se Odluka o gubitku statusa
nekretnine u općoj uporabi pod uvjetom da ne
postoji zabrana raspolaganja državnom
imovinom u smislu Zakona o privremenoj
zabrani raspolaganja državnom imovinom u F
BiH ("Sl. novine F BiH", broj 20/05):
a) - k.č. br. 1716/2 zv. "Vrt",
površine od 175 m2,
- k.č. br. 1716/4 zv. "Vrt",
površine 187 m2 upisane u iskaz I,
K.O. Vitina koje parcele po novom
kat. operatu odgovaraju kao k.č.
br. 329 K.O. Vitina Donja,
b) - k.č. br. 660/7 zv. "Vrt", pašnjak javno dobro u površini od 481 m2
upisana u iskaz I, K.O. Prolog koju
parcelu po novom kat. operatu
odgovara kao k.č. br. 5459 K.O.
Prolog,
Usvajaju se imovinsko-pravna Rješenja o
dodjeli na korištenje neizgrađenog
građevinskog zemljišta pod uvjetom
da ne postoji zabrana raspolaganja
državnom imovinom u smislu Zakona
o privremenoj zabrani raspolaganja
državnom imovinom F BiH:
a) Tvrtki "Geomib" d.o.o. Vitinska
b.b.,
b) Društvu "Mucić & Co" d.o.o.
Ljubuški,
c) Aniti Sičaja, kćeri Joze iz
Miletine,
d) Vinku Jurkoviću, sinu Joze iz
Zvirića,
e) Vinku Peharu, sinu Zdravka iz
Stubice,
f) Branimiru Bradvici, sinu Mije iz
Ljubuškog,
g) Milenku Kolobariću, sinu Mije iz
Ljubuškog,
h) Mariju Maljiću, sinu Pere iz
Čapljine,
i) Darku Međugorcu, sinu Ivana iz
Ljubuškog,
j) Ljilji Rašić, kćeri Ivana iz Humca,
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II.
Zbog različitih naputaka u svezi
provedbe Zakona o privremenoj zabrani
raspolaganja državnom imovinom F BiH ("Sl.
novine F BiH", broj 20/05) i ukazivanja da
nije dopušten upis u zemljišne knjige prava
vlasništva ili nekog drugog stvarnog prava na
državnoj imovini koje se prenosi, mijenja,
ograničava ili briše odlučeno je kao u točki I.
ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku općine Ljubuški.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01/2-02-43/06
Ljubuški, 14.02.2006.godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.
027

Na temelju članka 103. stavak 3.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik
općine Ljubuški", broj 1/98), Općinsko vijeće
Ljubuški
na
X.
sjednici
održanoj
14.02.2006.godine d o n o s i

Službeni glasnik – Općine Ljubuški
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ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu za 2005.godinu
Centra za socijalni rad Ljubuški

I.
Usvaja se Izvješće o radu za
2005.godinu Centra za socijalni rad Ljubuški.

II.
Ovaj Zaključak objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01/2-02-34/06
Ljubuški, 14.02.2006.godine
PREDSJEDNIK,
Davorin Medić, v.r.

Srijeda 15.2.2006. godine
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Službeni glasnik – Općine Ljubuški

Srijeda 15.2.2006. godine
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ODLUKA o postavljanju objekata privremenog karaktera na javnim površinama
ODLUKA o držanju kućnih ljubimaca
ODLUKA o postupku i visini naknade za korištenje športskih objekata u vlasništvu
općine Ljubuški
ODLUKA o prosječnoj konačnoj građevnoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na
području općine
ODLUKA o visini naknade za rad članova Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški
ODLUKA o gubitku statusa nekretnine u općoj uporabi
ODLUKA o gubitku statusa nekretnine u općoj uporabi
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje građevnog zemljišta TVRTKI "GEOMIB" d.o.o.
Ljubuški
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje građevnog zemljišta DRUŠTVU "MUCIĆ & CO"
d.o.o. Ljubuški,
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje građevnog zemljišta Aniti Sičaji
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje građevnog zemljišta Vinku Jurkoviću
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje građevnog zemljišta Vinku Peharu
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje građevnog zemljišta Branimiru Bradvici
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje građevnog zemljišta Milenku Kolobariću
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje građevnog zemljišta Mariju Maljiću
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje građevnog zemljišta Darku Međugorcu
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje građevnog zemljišta Ljilji Rašić
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje građevnog zemljišta Zvonku Keži
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje građevnog zemljišta Marku Keži
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje građevnog zemljišta Dragutinu Keži
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje građevnog zemljišta Ivi Aniću
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje građevnog zemljišta Županiji
Zapadnohercegovačkoj
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje građevnog zemljišta Ivanu Pavloviću
RJEŠENJE o razrješenju Povjerenstva za obračun domaćeg proizvoda i dohotka
općine individualnog sektora poljoprivrede za 2004.godinu
RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za obračun domaćeg proizvoda i dohotka
općine individualnog sektora poljoprivrede za 2005.godinu
ZAKLJUČAK o usvajanju Odluke o gubitku statusa nekretnine u općoj uporabi
ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o radu za 2005.godinu Centra za socijalni rad
Ljubuški

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