SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE LJUBUŠKI
Godina XLIII – Broj 3

Petak 11. lipanj 2010.
Ljubuški

053

Na temelju članka 110. Statuta općine
Ljubuški (''Sl. glasnik općine Ljubuški'', broj:
4/06, 2/08 i 4/09) Općinsko vijeće Ljubuški na
XVI. sjednici održanoj dana 02.06.2010. godine,
donosi

Izlazi prema potrebi
Cijena

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-818/10
Ljubuški, 02.06.2010. godine
PREDSJEDNIK,

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za
rad radnih tijela Općinskog vijeća Ljubuški
Članak 1.
Ovom Odlukom vrši se izmjena i dopuna
Odluke o visini naknade za rad radnih tijela
Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine
Ljubuški", broj 5/98) u daljem tekstu Odluka.
Članak 2.
Članak 2. Odluke stavak 1. točka 1. iznos
od 70 DEM (sedamdeset DEM), mijenja se i
glasi " iznos od 60,00 KM (šezdeset
konvertibilnih maraka).
Članak 2. Odluke stavak 1. točka 2. iznos
od 60 DEM (šezdeset DEM), mijenja se i glasi "
iznos od 50,00 KM (pedeset konvertibilnih
maraka).
Članak 3.
U ostalim odredbama Odluka iz članka 1.
ostaje nepromijenjena.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

Vice Nižić,v.r.
054

Na temelju članka 19., 21. i 23. Zakona
o dugu zaduženju i jamstvima u Federaciji BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 76/07,
24/09), članka 30. Odluke o izvršenju proračuna
općine Ljubuški za 2010.godinu broj 01-02540/01. od 29.03.2010.godine i članka 109.
Statuta općine Ljubuški („Sl. glasnik općine
Ljubuški“, broj 4/06, 2/08 i 4/09), Općinsko
vijeće na XVI. sjednici održanoj 02.06.2010.
godine, d o n o s i

O D L U K U

o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjeg
vrtića Ljubuški
Članak 1.
Daje se suglasnost za zaduženje Dječjeg
vrtića Ljubuški u svrhu reguliranja isplate
naknade nematerijalne štete iz predmeta P:
18/98, Općinskog suda Ljubuški.
Članak 2.
Odobreni iznos zaduženja iznosi 30.000,00 KM
(tridesettisuća konvertibilnih maraka).
Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
ravnatelj Dječjeg vrtića Ljubuški.
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Službeni glasnik – Općine Ljubuški

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objave u Službenom glasniku općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-817/10.
Ljubuški, 02.06.2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.
055

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o
ministarskim vladinim i drugim
imenovanjima ("Službene novine Federacije
BiH", broj 34/03) i članka 109. Statuta općine
Ljubuški (Službeni glasnik općine Ljubuški broj
4/06, 2/08 i 4/09), Općinsko vijeće na XVI.
sjednici održanoj 02.06.2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
O STANDARDIMA I KRITERIJIMA ZA
IMENOVANJE ČLANOVA NA POZICIJE U
REGULIRANA TIJELA OPĆINE
LJUBUŠKI
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se standardi i
kriteriji za imenovanje članova na pozicije u
regulirana tijela Općine Ljubuški kao što su
Nadzorni odbori i Upravna vijeća (u daljnjem
tekstu: Regulirana tijela), javnih poduzeća i
ustanova kojima je Općinsko vijeće Ljubuški
osnivač.

Petak 11.6.2010. godine

Članak 4.
Kandidati za imenovanje u regulirani
organ moraju imati najmanje SSS i 3 godine
radnog iskustva u struci.
Članak 5.
Kod utvrđivanja rang liste kandidata koji
ispunjavaju opće uvjete utvrđene Zakonom i
posebne uvjete utvrđene u članku 4. ove Odluke
Povjerenstvo za izbor će utvrditi broj bodova za
svakog kandidata po sljedećim dodatnim
kriterijima:
•
Za svaki stupanj stručne spreme počevši
od SSS kandidatu pripadaju po 2 boda,
•
Za svakih 5 godina radnog iskustva
kandidatu pripada po 1 bod,
• Za bavljenje zanimanjem koje je sadržano u
djelatnosti subjekta u čiji se regulirani organ vrši
imenovanje kandidatu pripadaju 2 boda,
Članak 6.
Povjerenstvo za izbor će sa svakim
kandidatom obaviti intervju i temeljem istog
kandidatu dodijeliti određeni broj bodova a
maksimalno do 5 bodova. Ukupan broj bodova
koji pojedini kandidat dobije nakon obavljenog
intervjua će se izračunati tako da se bodovi koje
daju pojedini članovi Povjerenstva za izbor
zbroje i podijele sa brojem članova Povjerenstva
za izbor.
Članak 7.

Članak 2.
Osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03)
u daljnjem tekstu Zakon kandidati za imenovanje
u regulirane organe su dužni ispunjavati i
posebne uvjete utvrđene ovom odlukom.

Povjerenstvo za izbor će konačnu rang
listu formirati na temelju ukupnog zbroja bodova
dobivenog zbrajanjem bodova dobivenih na
temelju dodatnih kriterija (sukladno članku 5.) i
broja bodova na temelju članka 6. te će istu će
putem pisane preporuke predložiti Općinskom
Vijeću na daljnje razmatranje.

Članak 3.
Posebni uvjeti koji kandidati za
imenovanje u regulirane organe trebaju
ispunjavati su stupanj obrazovanja i određena
zanimanja i iskustva, definirana ovom Odlukom.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku općine Ljubuški".

Službeni glasnik – Općine Ljubuški
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OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

Petak 11.6.2010. godine

Članak 4.
Odbor za žalbe na konačna imenovanja u
regulirana tijela općine Ljubuški će donijeti
Poslovnik o radu većinom glasova.

Broj:01-02-844/10
Ljubuški,02.06.2010. godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.

Članak 5.

056

Naknadu za rad članovima Odbora za žalbe

Na temelju članka 109. Statuta općine
Ljubuški ("Službeni glasnik općine Ljubuški"
broj 4/06, 2/08 i 4/09), a u svezi članka 16.
Zakona o ministarskim vladinim i drugim
imenovanjima ("Službene novine Federacije
BiH", broj 34/03), Općinsko vijeće na XVI.
sjednici održanoj 02.06.2010. godine, d o n o s i

utvrditi će Općinsko vijeće Rješenjem.

ODLUKU
O UTEMELJENJU ODBORA ZA
ŽALBE NA KONAČNA IMENOVANJA
U REGULIRANA TIJELA OPĆINE
LJUBUŠKI
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se broj
članova i kriterij za imenovanje Odbora za
žalbe, na konačna imenovanja u regulirana tijela
Općine Ljubuški.
Članak 2.
Općinsko vijeće će Rješenjem imenovati
Obor za žalbe.
Odbor za žalbe na konačna imenovanja u
regulirana tijela općine Ljubuški sastoji se od tri
(3) člana od kojih je jedan predsjednik.
Članak 3.
Pored općih uvjeta koji su
predviđeni zakonom članovi Odbora za
žalbe moraju ispunjavati sljedeće posebne
uvjete:
- VSS ( VII/1) diplomirani pravnik,
- tri godine radnog iskustva nakon
stjecanja stručne spreme.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku općine Ljubuški".
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-845/10
Ljubuški,02.06.2010. godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.
057
Na temelju članaka 111. Statuta općine
Ljubuški ("Službeni glasnik općine Ljubuški",
broj: 04/06, 02/08 i 04/09) i članka 2. Odluke
o utemeljenju Odbora za žalbe na konačna
imenovanja u regulirana tijela općine Ljubuški,
broj: 01-02-845/10 od 02.06.2010. godine,
Općinsko vijeće Ljubuški na XVI.sjednici
održanoj 02.06.2010. godine, d o n o s i

RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za žalbe na konačna
imenovanja u regulirana tijela općine Ljubuški
I.
U Odbor za žalbe na konačna imenovanja
u regulirana tijela općine Ljubuški
imenuju se:
1. Mirjana Primorac,

predsjednik,

2. Anđelko Grbavac,

član,

3. Julijana Šimović,

član,

Službeni glasnik – Općine Ljubuški
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II.

12. Zdenko Grbavac,

član,

Odbor za žalbe na konačna imenovanja u
regulirana tijela općine Ljubuški odlučuje o svim
žalbama koje se izjave na rješenja o izboru u
regulirana tijela općine Ljubuški.

13. Mirko Pavlović,

član.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
općine Ljubuški.

II.
Zadaća Vijeća je savjetodavni rad na
prevenciji kriminaliteta na području općine
Ljubuški.
III.
Na svojoj prvoj sjednici Vijeće će biti
konstituirano usvajanjem Poslovnika o radu i
izborom predsjednika i zamjenika predsjednika.
IV.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
objave u "Službenom glasniku općine Ljubuški".

Broj:01-02-872/10
Ljubuški, 02.06.2010. godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.
058

Na temelju članaka 17. i 111. Statuta
općine Ljubuški ("Službeni glasnik općine
Ljubuški", broj: broj: 04/06, 02/08 i 04/09),
Općinsko vijeće Ljubuški na XVI.sjednici
održanoj 02.06.2010. godine, d o n o s i

RJEŠENJE
imenovanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta
I.
U Vijeće za prevenciju kriminaliteta (u
daljnjem tekstu: Vijeće), imenuju se:
1. Vice Nižić,

član,

2. Nevenko Barbarić,

član,

3. fra Dario Dodig,

član,

4. Alfred Petrović,

član,

5. Ante Zelić,

član,

6. Ivica Gašpar,

član,

7. Memnuna Mahić,

član,

8. Iva Bubalo,

član,

9. Ana Bilić,

član,

10. Estera Grbavac,

član,

11. Sonja Zlopaša,

član,

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-820/10
Ljubuški, 02.06.2010. godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.
059

Na temelju članka 111. Statuta općine
Ljubuški ("Službeni glasnik općine Ljubuški",
broj 4/06, 2/08 i 4/09), i članka 30. stavak 4.
Odluke o komunalnom redu i komunalnim
djelatnostima ("Sl. glasnik općine Ljubuški",
broj 6/09), Općinsko vijeće Ljubuški na
XVI.sjednici održanoj 02.06.2010.godine , d o n
osi

RJEŠENJE
I.
Daje se suglasnost na cijene usluga
odvoza komunalnog otpada na području općine
Ljubuški, dostavljene od gospodarskog društva
koje obavlja sakupljanje i odvoz komunalnog
otpada ALBA BH p.j. Ljubuški.

Broj 3/2010 – str. 107
Naziv proizvoda i
usluga

Službeni glasnik – Općine Ljubuški
Lokacija

Pojašnjenje
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Cijena u KM
bez PDV-a

PDV
17%

Cijena u
KM
sa PDV-om

DOMAĆINSTVA
Stan

Urbani dio I + II

Preko javnih
kontejnera
1 x tjedno kanta

12,00

2,04

14,04

Domaćinstvo

Domaćinstvo

Urbani dio I + II +
III
I+II Zona i Vitina,
po izboru
Ruralni dio

13,25

2,25

15,50

2 x tjedno kanta

15,00

2,55

17,55

1 x tjedno
kontejner 5 m3
1 x tjedno
Kontejner 1,1 m3
1 x tjedno kanta

8,55

1,45

10,00

Domaćinstvo

Ruralni dio

12,00

2,04

14,04

Domaćinstvo

Ruralni dio

13,25

2,25

15,50

26,50

4,51

31,01

120,00

20,40

140,40

30,00

5,10

35,10

5,00

0,85

5,85

10,00

1,70

11,70

13,25

2,25

15,50

20,00

3,40

23,40

Trgovine odjećom,
obućom, prehranom,
frizerski saloni
20-50 m2
Kafići i restorani 20-50
m2
Uredi 50-100 m2

35,00

5,95

40,95

40,00

6,80

46,80

40,00

6,80

46,80

Trgovine prehranom
50-100 m2
Mesnice

70,00

11,90

81,90

70,00

11,90

81,90

Kafići i restorani 50 100 m2
Sve preko 100 m2
ugovor

80,00

13,60

93,60

Domaćinstvo

GOSPODARSTVO
Preko posuda
Gospodarstva
Gospodarstva
Gospodarstva
Paušal po gospodarskom
objektu kanta
Paušal po gospodarskom
objektu kontejner
PREKO POVRŠINE
Male zanatske radnje,
uredi do 20 m2
Uredi od 20-50 m2

1 x tjedno kanta
240 lit.
1 x tjedno kontejner
1,1 m3
Po pozivu kontejner
1,1 m3

Službeni glasnik – Općine Ljubuški
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II.

Petak 11.6.2010. godine

061

Stupanjem na snagu ovog Rješenja
stavlja se van snage Rješenje o davanju
suglasnosti na predložene cijene komunalnih
proizvoda i usluga ("Sl. glasnik općine
Ljubuški", broj 6/02. i 2/08) u dijelu koji se
odnosi na cijene smeća.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

Na temelju članka 111. stavak 2. Statuta
Općine Ljubuški („Službeni glasnik općine
Ljubuški“, broj 4/06, 2/08 i 4/09), Općinsko
vijeće Ljubuški na XVI. sjednici održanoj
02.06.2010.godine, d o n o s i

RJEŠENJE

o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo i
ekonomska pitanja Općinskog vijeća
Ljubuški
I.

Broj: 01- 02-819/10
Ljubuški, 02.06.2010. godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.
060

Na temelju članka 111. stavak 2. Statuta
Općine Ljubuški („Službeni glasnik općine
Ljubuški“, broj 4/06, 2/08 i 4/09), Općinsko
vijeće Ljubuški na XVI. sjednici održanoj
02.06.2010.godine, d o n o s i

RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika Odbora za
gospodarstvo i ekonomska pitanja Općinskog
vijeća Ljubuški

JOSIP GRBAVAC, član Odbora za
gospodarstvo i ekonomska pitanja
Općinskog
vijeća Ljubuški, razrješuje se dužnosti člana
Odbora.
II.

Ovo Rješenje objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-855/10.
Ljubuški, 02.06.2010.godine
PREDSJEDNIK,

I.

Vice Nižić,v.r.

Razrješuje se TIHOMIR KVESIĆ,
dužnosti predsjednika Odbora za
gospodarstvo i
ekonomska pitanja.
II.

062

Na temelju članka 111. stavak 2. Statuta
Općine Ljubuški („Službeni glasnik općine
Ljubuški“, broj 4/06, 2/08 i 4/09), Općinsko
vijeće Ljubuški na XVI. sjednici održanoj
02.06.2010.godine, d o n o s i

Ovo Rješenje objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.

RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika Odbora za
Proračun i financije Općinskog vijeća
Ljubuški

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-854/10.
Ljubuški, 02.06.2010.godine

I.
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.

JADRANKA MARINOVIĆ iz
Ljubuškog, predsjednik Odbora za proračun i

Službeni glasnik – Općine Ljubuški
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financije Općinskog vijeća Ljubuški, razrješuje
se dužnosti predsjednika Odbora, na osobni
zahtjev.
II.

Petak 11.6.2010. godine

064

Na temelju članka 111. stavak 2. Statuta
Općine Ljubuški („Službeni glasnik općine
Ljubuški“, broj 4/06, 2/08 i 4/09), Općinsko
vijeće Ljubuški na XVI. sjednici održanoj
02.06.2010.godine, d o n o s i

Ovo Rješenje objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.

RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika Odbora za Statut,
Poslovnik i propise Općinskog vijeća
Ljubuški

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-846/10.
Ljubuški, 02.06.2010.godine

I.
PREDSJEDNIK,
Razrješuje se SLOBODAN BOJKA,
dužnosti predsjednika Odbora za Statut,
Poslovnik i propise Općinskog vijeća
Ljubuški

Vice Nižić,v.r.
063

Na temelju članka 111. stavak 2. Statuta
Općine Ljubuški („Službeni glasnik općine
Ljubuški“, broj 4/06, 2/08 i 4/09), Općinsko
vijeće Ljubuški na XVI. sjednici održanoj
02.06.2010.godine, d o n o s i

II.

Ovo Rješenje objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.

RJEŠENJE

o razrješenju člana Odbora za Proračun i
financije Općinskog vijeća Ljubuški

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-850/10.
Ljubuški, 02.06.2010.godine

I.

PREDSJEDNIK,
ZORAN HRSTIĆ, član Odbora za
Proračun i financije Općinskog vijeća Ljubuški,
razrješuje se dužnosti člana Odbora.
II.
Ovo Rješenje objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.

Vice Nižić,v.r.
065

Na temelju članka 111. stavak 2. Statuta
Općine Ljubuški („Službeni glasnik općine
Ljubuški“, broj 4/06, 2/08 i 4/09), Općinsko
vijeće Ljubuški na XVI. sjednici održanoj
02.06.2010.godine, d o n o s i

RJEŠENJE

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

o razrješenju člana Odbora za Statut,
Poslovnik i propise Općinskog vijeća
Ljubuški

Broj: 01-02-847/10.
Ljubuški, 02.06.2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.

I.
JULIJANA ŠIMOVIĆ, član Odbora za
Statut, Poslovnik i propise Općinskog vijeća
Ljubuški,razrješuje se dužnosti član Odbora.

Službeni glasnik – Općine Ljubuški
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RJEŠENJE

II.
Ovo Rješenje objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.

o izboru člana Odbora za gospodarstvo i
ekonomska pitanja Općinskog vijeća
Ljubuški
I.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-851/10.
Ljubuški, 02.06.2010.godine
PREDSJEDNIK,

TIHOMIR KVESIĆ iz Ljubuškog, bira se na
dužnost člana Odbora za gospodarstvo i
ekonomska pitanja Općinskog vijeća Ljubuški.
II.

Vice Nižić,v.r.
066

Na temelju članka 111. stavak 2. Statuta
Općine Ljubuški („Službeni glasnik općine
Ljubuški“, broj 4/06, 2/08 i 4/09), Općinsko
vijeće Ljubuški na XVI. sjednici održanoj
02.06.2010.godine, d o n o s i

Ovo Rješenje objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-857/10.
Ljubuški, 02.06.2010.godine
PREDSJEDNIK,

RJEŠENJE
o izboru predsjednika Odbora za
gospodarstvo i ekonomska pitanja Općinskog
vijeća Ljubuški
I.
Za predsjednika Odbora za gospodarstvo
i ekonomska pitanja Općinskog vijeća
Ljubuški, bira se JOSIP GRBAVAC.

Vice Nižić,v.r.
068

Na temelju članka 111. stavak 2. Statuta
Općine Ljubuški („Službeni glasnik općine
Ljubuški“, broj 4/06, 2/08 i 4/09), Općinsko
vijeće Ljubuški na XVI. sjednici održanoj
02.06.2010.godine, d o n o s i

RJEŠENJE

o izboru predsjednika Odbora za Proračun i
financije Općinskog vijeća Ljubuški

II.

Ovo Rješenje objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.

I.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

Za predsjednika Odbora za Proračun i
financije Općinskog vijeća Ljubuški, bira se
ZORAN HRSTIĆ.
II.

Broj: 01-02-856/10.
Ljubuški, 02.06.2010.godine

Ovo Rješenje objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.
067

Na temelju članka 111. stavak 2. Statuta
Općine Ljubuški („Službeni glasnik općine
Ljubuški“, broj 4/06, 2/08 i 4/09), Općinsko
vijeće Ljubuški na XVI. sjednici održanoj
02.06.2010.godine, d o n o s i

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-848/10.
Ljubuški, 02.06.2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.

Službeni glasnik – Općine Ljubuški

Broj 3/2010 – str. 111

069

Na temelju članka 111. stavak 2. Statuta
Općine Ljubuški („Službeni glasnik općine
Ljubuški“, broj 4/06, 2/08 i 4/09), Općinsko
vijeće Ljubuški na XVI. sjednici održanoj
02.06.2010.godine, d o n o s i

RJEŠENJE

Petak 11.6.2010. godine

II.
Ovo Rješenje objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-852/10.
Ljubuški, 02.06.2010.godine
PREDSJEDNIK,

o izboru člana Odbora za Proračun i financije
Općinskog vijeća Ljubuški
I.

Vice Nižić,v.r.
071

PAVAO BRKIĆ iz Ljubuškog, bira se na
dužnost člana Odbora za Proračun i financije
Općinskog vijeća Ljubuški.
II.
Ovo Rješenje objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

Na temelju članka 111. stavak 2. Statuta
Općine Ljubuški („Službeni glasnik općine
Ljubuški“, broj 4/06, 2/08 i 4/09), Općinsko
vijeće Ljubuški na XVI. sjednici održanoj
02.06.2010.godine, d o n o s i

RJEŠENJE

o izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i
propise Općinskog vijeća Ljubuški
I.

Broj: 01-02-849/10.
Ljubuški, 02.06.2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.

SLOBODAN BOJKA, bira se na dužnost člana
Odbora za Statut, Poslovnik i propise Općinskog
vijeća Ljubuški.
II.

070

Na temelju članka 111. stavak 2. Statuta
Općine Ljubuški („Službeni glasnik općine
Ljubuški“, broj 4/06, 2/08 i 4/09), Općinsko
vijeće Ljubuški na XVI. sjednici održanoj
02.06.2010.godine, d o n o s i

Ovo Rješenje objaviti u Službenom
glasniku općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

RJEŠENJE
o izboru predsjednika Odbora za Statut,
Poslovnik i propise Općinskog vijeća
Ljubuški

Broj: 01-02-853/10.
Ljubuški, 02.06.2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.

I.
072
Za predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i
propise Općinskog vijeća Ljubuški, bira
se JULIJANA ŠIMOVIĆ.

Na temelju članka 111. stavak 2. Statuta
Općine Ljubuški („Službeni glasnik općine
Ljubuški“, broj 4/06, 2/08 i 4/09), Općinsko
vijeće Ljubuški na XVI. sjednici održanoj
02.06.2010.godine, d o n o s i

Službeni glasnik – Općine Ljubuški

Broj 3/2010 – str. 112

I.

RJEŠENJE
o razrješenju povjerenstva za provedbu
postupka dodjele koncesija poljoprivrednog
zemljišta na području Općine Ljubuški

U Povjerenstvo za dodjelu koncesija
imenuju se:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I.
Razrješava se Povjerenstvo za dodjelu
koncesija:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Milena Jelavić
Mario Bajto
Mladenka Odak
Franjo Živković
Ante Sušac - član,
Mirko Pavlović

- predsjedavajući,
- član,
- član,
- član,
- član

II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

Petak 11.6.2010. godine

Franjo Živković
Mladenka Odak
Mirko Pavlović
Milenko Brbor
Ivan Primorac
Milena Jelavić

- predsjedavajući,
- član,
- član,
- član,
- član,
- tajnica

II.
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.

Broj: 01-02-858/10.
Ljubuški, 02.06.2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.
073

Na temelju članka 111. stavak 2. Statuta
Općine Ljubuški („Službeni glasnik općine
Ljubuški“, broj 4/06, 2/08) 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 XVI. sjednici
održanoj 02.06.2010.godine,
donosi

IV.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
općine Ljubuški.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-859/10.
Ljubuški, 02.06.2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provedbu
postupka dodjele koncesija poljoprivrednog
zemljišta na području Općine Ljubuški

074
Općinsko vijeće Ljubuški na XVI
sjednici održanoj 2.6.2010.godine,povodom
zahtjeva Jurković (Nikola) Jure iz Crnopoda ,
općina Ljubuški, za utvrđivanje prava vlasništva
na građevnom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
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Službeni glasnik – Općine Ljubuški

temeljem članka 111. stavka 2. Statuta općine
Ljubuški ("Službeni glasnik općine Ljubuški",
broj 4/06), članka 61. stavka 1. Zakona o
građevnom zemljištu
Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije
BIH," broj 67/05), a po prethodno pribavljenom
mišljenju Općinskog pravobraniteljstva Ljubuški
, donosi

RJEŠENJE

1.

Utvrđuje se pravo vlasništva u korist
Jurković (Nikola) Jure iz Crnopoda ,
općina Ljubuški, JMBG:
3001966152742, kao graditelja zgrade,
sagrađene na ostalom građevnom zemljištu
označenom kao:
- k.č. br. 1924/14 zv. "Kartuša", gradilište
površine 2104 m2, K.O. Cerno , što po
starom kat. operatu odgovara k.č. br.
364/242, u površini 2104 m2, K.O. Cerno .

2.

Jurković (Nikola) Jure iz Crnopoda ,
općina Ljubuški, dužan je u roku od 15
dana od dana pravomoćnosti ovog rješenja
platiti naknadu za dodijeljeno zemljište iz
točke 1. ovog rješenja u iznosu od 6312
KM na žiro-račun općine Ljubuški broj
3380002200044268 - sredstva od prodaje
građevinskog zemljišta, vrsta prihoda
721121.

3.

4.

Jurković (Nikola) Jure iz Crnopoda ,
općina Ljubuški , dužan je u roku od 15
dana od dana primitka ovog rješenja platiti
naknadu za cijepanje parcele u iznosu od
200 KM na žiro-račun broj
3380002200044268 – vrsta prihoda
722611 .
Na zemljištu iz točke 1. ovog rješenja, po
pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Ljubuškom
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist
Jurković (Nikola) Jure iz Crnopoda ,
općina Ljubuški, uz istodobno brisanje
ranije izvršenih upisa na tom zemljištu , a
Služba za prostorno uređenje i imovinsko
pravne poslove općine Ljubuški brisanje
posjeda s Općine Ljubuški i upis posjeda u
njegovu korist.

Petak 11.6.2010. godine

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-821/10
Ljubuški, 7.6.2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.
075
Općinsko vijeće Ljubuški na XVI
sjednici održanoj 2.6.2010.godine,povodom
zahtjeva Vučić (Ivan) Mladena iz Cerna , općina
Ljubuški, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja radi građenja,
temeljem članka 111. stavka 2. Statuta općine
Ljubuški ("Službeni glasnik općine Ljubuški",
broj 4/06), članka 61. stavka 1. Zakona o
građevnom zemljištu
Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije
BIH," broj 67/05), a po prethodno pribavljenom
mišljenju Općinskog pravobraniteljstva Ljubuški
donosi,

RJEŠENJE
Utvrđuje se pravo vlasništva u korist Vučić
(Ivan) Mladena iz Cerna , općina
Ljubuški, JMBG: 1204939152731, kao
graditelja zgrade, sagrađene na ostalom
građevnom zemljištu označenom kao:
- k.č. br. 1317/2 zv. "Polje", gradilište površine
1245 m2, K.O. Cerno , što po starom kat.
operatu odgovara k.č. br. 1/750, u površini
1245 m2, K.O. Cerno .

1.

2.

Vučić (Ivan) Mladen iz Cerna , općina
Ljubuški, dužan je u roku od 15 dana od
dana pravomoćnosti ovog rješenja platiti
naknadu za dodijeljeno zemljište iz točke
1. ovog rješenja u iznosu od 3735 KM na
žiro-račun općine Ljubuški broj
3380002200044268 - sredstva od prodaje
građevinskog zemljišta, vrsta prihoda
721121.

3.

Vučić (Ivan) Mladen iz Cerna , općina
Ljubuški , dužan je u roku od 15 dana od
dana primitka ovog rješenja platiti naknadu
za cijepanje parcele u iznosu od 200 KM
na žiro-račun broj 3380002200044268 –
vrsta prihoda 722611 .
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Na zemljištu iz točke 1. ovog rješenja, po
pravomoćnosti ovog rješenja, zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Ljubuškom
izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist
Vučić (Ivan) Mladena iz Cerna , općina
Ljubuški, uz istodobno brisanje ranije
izvršenih upisa na tom zemljištu , a Služba
za prostorno uređenje i imovinsko pravne
poslove općine Ljubuški brisanje posjeda s
Općine Ljubuški i upis posjeda u njegovu
korist.

3.

4.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-822/10
Ljubuški, 7.6.2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.

5.

076

Općinsko vijeće Ljubuški na XVI
sjednici održanoj 2.6.2010.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
pravobraniteljstva Ljubuški , d o n o s i

6.

Petak 11.6.2010. godine

rješenja platiti naknadu u iznosu od 4.500,00
KM na žiro-račun općine Ljubuški broj
33800002200044268- sredstva 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 Lasić
Ivane, a u katastarskom operatu upis posjeda
u njezinu korist.
Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužna snositi Lasić
Ivana. 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:01-02-828/10
Ljubuški, 7.6. 2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.

RJEŠENJE
077
1.

-

2.

Lasić Ivani, kćerki Tomislava iz Ljubuškog ,
Kralja Zvonimira 4, JMBG:
0212980157749, dodjeljuje se na korištenje
ostalo neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambenog objekta, označeno kao :
k.č. br. 1209/13 zv. "Vitaljina", pašnjak,
površine 1500 m2, K.O. Hrašljani, koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
k.č. br. 129/623 K.O. Hrašljani..
Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja , Lasić Ivana je dužna u
roku od 15 dana od dana primitka ovog

Općinsko vijeće Ljubuški na XVI
sjednici održanoj 2.6.2010.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
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Službeni glasnik – Općine Ljubuški

pribavljenom
mišljenju
Općinskog
pravobraniteljstva Ljubuški , d o n o s i

RJEŠENJE

Petak 11.6.2010. godine

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-829/10
Ljubuški, 7.6.2010. 2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.

1.

-

2.

3.

4.

5.

6.

Vištica Maji, kćerki Vitomira iz Hrašljana ,
općina Ljubuški , JMBG: 1902983156158 ,
dodjeljuje se na korištenje ostalo
neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambenog objekta, označeno kao :
k.č. br. 1176/7 zv. "Vitaljina", pašnjak,
površine 1500 m2, K.O. Hrašljani, koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
k.č. br. 129/628 K.O. Hrašljani..
Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja , Vištica Maja je dužna 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
33800002200044268- sredstva 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
Vištica Maje, a u katastarskom operatu upis
posjeda u njezinu korist.
Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužna snositi Vištica
Maja . Troškovi postupka imaju se platiti na
žiro-račun općine Ljubuški broj
3380002200044268, - vrsta prihoda 722611,
u roku od petnaest dana po pravomoćnosti
ovog Rješenja.

078

Općinsko vijeće Ljubuški na XVI
sjednici održanoj 2.6.2010.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
pravobraniteljstva Ljubuški , d o n o s i

RJEŠENJE
1.

a.

2.

3.

4.

Jelčić Marinku , sinu Ivana iz Hrašljana
(Staje 46) , općina Ljubuški , JMBG:
0212955301819, dodjeljuje se na korištenje
ostalo neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambenog objekta, označeno kao :
k.č. br. 1176/13 zv. "Vitaljina", pašnjak,
površine 1500 m2, K.O. Hrašljani, koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
k.č. br. 129/634 K.O. Hrašljani..
Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja , Jelčić Marinko 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
33800002200044268- sredstva 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
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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 Jelčić
Marinka, a u katastarskom operatu upis
posjeda u njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužan snositi Jelčić
Marinko. 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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Broj:01-02-830/10
Ljubuški, 7.6.2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.
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Općinsko vijeće Ljubuški na XVI.
sjednici održanoj 2.6. 2010.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
pravobraniteljstva Ljubuški , d o n o s i

6.

Petak 11.6.2010. godine

k.č. br. 491/10 zv. "Bučine", pašnjak,
površine 1479 m2, K.O. Hrašljani, koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
k.č. br. 129/448 K.O. Hrašljani..
Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja , Pavlović Mirko je dužan
u roku od 15 dana od dana primitka ovog
rješenja platiti naknadu u iznosu od
17.748,00 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
Pavlović Mirka, a u katastarskom operatu
upis posjeda u njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužan snositi Pavlović
Mirko. 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:01-02-831/10
Ljubuški, 7.6.2010.godine
PREDSJEDNIK,

RJEŠENJE
1.

Pavlović Mirku , sinu Ante iz Veljaka ,
općina Ljubuški , JMBG: 0910979152740 ,
dodjeljuje se na korištenje ostalo
neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambenog objekta, označeno kao :

Vice Nižić,v.r.
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Općinsko vijeće Ljubuški na XVI
sjednici održanoj 2.6.2010.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
pravobraniteljstva Ljubuški , d o n o s i

Petak 11.6.2010. godine

zemljišta radi građenja na zemljištu
označenom u točki 1. na ime i u korist Keža
Nade, a u katastarskom operatu upis posjeda
u njezinu korist.
6. Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužna snositi Keža Nada
. 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:01-02-832/10
Ljubuški, 7.6.2010.godine
PREDSJEDNIK,

RJEŠENJE

Vice Nižić,v.r.
081

1. Keža Nadi , kćerki Stipe iz Studenaca bb ,
općina Ljubuški , JMBG: 0503958157748 ,
dodjeljuje se na korištenje ostalo neizgrađeno
građevno zemljište radi izgradnje stambenog
objekta, označeno kao :
a. ak.č. br. 468/36 zv. "Bučine", gradilište ,
površine 1200 m2, K.O. Hrašljani, koja
nekretnina u starom kat. operatu
odgovara k.č. br. 129/554 K.O.
Hrašljani..
2. Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke 1.
ovog Rješenja , Keža Nada je dužna 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
33800002200044268- 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

Općinsko vijeće Ljubuški na XVI
sjednici održanoj 2.6.2010.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
pravobraniteljstva Ljubuški , d o n o s i

RJEŠENJE
1. Raspudić Sanji, kćerki Ljube iz Humca 2 ,
općina Ljubuški , JMBG: 1901981156138 ,
dodjeljuje se na korištenje ostalo neizgrađeno
građevno zemljište radi izgradnje stambenog
objekta, označeno kao :
- k.č. br. 1176/10 zv. "Vitaljina",
pašnjak, površine 1355 m2, K.O.
Hrašljani, koja nekretnina u starom
kat. operatu odgovara k.č. br.
129/631 K.O. Hrašljani..
2. Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke 1.
ovog Rješenja , Raspudić Sanja je dužna u
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roku od 15 dana od dana primitka ovog
rješenja platiti naknadu u iznosu od 4.065,00
KM na žiro-račun općine Ljubuški broj
33800002200044268- sredstva 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
Raspudić Sanje, a u katastarskom operatu
upis posjeda u njezinu korist.
Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužna snositi Raspudić
Sanja . Troškovi postupka imaju se platiti na
žiro-račun općine Ljubuški broj
3380002200044268, - vrsta prihoda 722611,
u roku od petnaest dana po pravomoćnosti
ovog Rješenja.

Ljubuški", br. 4/03 i 1/07), a po prethodno
pribavljenom
mišljenju
Općinskog
pravobraniteljstva Ljubuški , d o n o s i

RJEŠENJE
1.

-

2.

3.

4.
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Broj:01-02-832/10
Ljubuški, 7.6.2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.
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Općinsko vijeće Ljubuški na XVI.
sjednici održanoj 2.6.2010.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

Petak 11.6.2010. godine

6.

Brbor Vinki, kćerki Ivana iz Hrašljana (Staje
46), općina Ljubuški , JMBG:
0506959335088 , dodjeljuje se na korištenje
ostalo neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambenog objekta, označeno kao :
k.č. br. 1176/12 zv. "Vitaljina", pašnjak,
površine 1500 m2, K.O. Hrašljani, koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
k.č. br. 129/633 K.O. Hrašljani..
Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja , Brbor Vinka je dužna 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
33800002200044268- sredstva 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 Brbor
Vinke, a u katastarskom operatu upis
posjeda u njezinu korist.
Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužna snositi Brbor
Vinka . 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:01-02-833/10
Ljubuški, 7.6.2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.
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Općinsko vijeće Ljubuški na XVI.
sjednici održanoj 2.6.2010.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
pravobraniteljstva Ljubuški , d o n o s i

6.

Petak 11.6.2010. godine

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
Grbavac Berislava, a u katastarskom operatu
upis posjeda u njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužan snositi Grbavac
Berislav. 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:01-02-825/10
Ljubuški, 7.6.2010.godine
PREDSJEDNIK,

RJEŠENJE

Vice Nižić,v.r.
084

1.

-

2.

3.

4.

Grbavac Berislavu , sinu Ante iz Hrašljana ,
općina Ljubuški , JMBG: 2505984152738 ,
dodjeljuje se na korištenje ostalo
neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambenog objekta, označeno kao :
k.č. br. 1131/4 zv. "Staje", pašnjak, površine
541 m2, K.O. Hrašljani, koja nekretnina u
starom kat. operatu odgovara k.č. br.
129/651 K.O. Hrašljani..
Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja , Grbavac Berislav je
dužan u roku od 15 dana od dana primitka
ovog rješenja platiti naknadu u iznosu od
1.623,00 KM na žiro-račun općine Ljubuški
broj 33800002200044268- sredstva 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

Općinsko vijeće Ljubuški na XVI.
sjednici održanoj 2.6.2010.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
pravobraniteljstva Ljubuški , d o n o s i

RJEŠENJE
1.

Kravić Ivanu, sinu Marka iz Hrašljana ,
općina Ljubuški , JMBG: 2111953152731 ,
dodjeljuje se na korištenje ostalo
neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambenog objekta, označeno kao :
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k.č. br. 1209/8 zv. "Vitaljina", pašnjak,
površine 1200 m2, K.O. Hrašljani, koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
k.č. br. 129/618 K.O. Hrašljani..
Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja , Kravić Ivan 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- sredstva 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
Kravić Ivan, a u katastarskom operatu upis
posjeda u njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužan snositi Kravić
Ivan. Troškovi postupka imaju se platiti na
žiro-račun općine Ljubuški broj
3380002200044268, - vrsta prihoda 722611,
u roku od petnaest dana po pravomoćnosti
ovog Rješenja.

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
pravobraniteljstva Ljubuški , d o n o s i

RJEŠENJE
1.

-

2.

3.

4.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-836/10
Ljubuški, 7.6.2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.

5.

085

Općinsko vijeće Ljubuški na XVI.
sjednici održanoj 2.6.2010.godine, rješavajući u
predmetu dodjele neizgrađenog građevnog
zemljišta, na temelju članka 111. stavka 2.
Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik

Petak 11.6.2010. godine

6.

Šarac Ivici , sinu Mate iz Radišića donji ,
općina Ljubuški , JMBG: 1711971152734 ,
dodjeljuje se na korištenje ostalo
neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambenog objekta, označeno kao :
k.č. br. 468/35 zv. "Bučine", gradilište,
površine 1200 m2, K.O. Hrašljani, koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
k.č. br. 129/553 K.O. Hrašljani..
Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja , Šarac Ivica 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 Šarac
Ivice, a u katastarskom operatu upis posjeda
u njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužan snositi Šarac Ivica
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. Troškovi postupka imaju se platiti na žiroračun općine Ljubuški broj
3380002200044268, - vrsta prihoda 722611,
u roku od petnaest dana po pravomoćnosti
ovog Rješenja.

3.

4.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-05-837/10
Ljubuški, 7.6.2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.

5.
086
Općinsko vijeće Ljubuški na XVI
sjednici održanoj 2.6.2010.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
pravobraniteljstva Ljubuški ,
donosi

6.

Petak 11.6.2010. godine

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
Vištica Lovre, a u katastarskom operatu upis
posjeda u njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužan snositi Vištica
Lovre. 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:01-05-838/10
Ljubuški, 7.6.2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.

RJEŠENJE
087
1.

-

2.

Vištica Lovri , sinu Jage iz Hrašljana ,
općina Ljubuški , JMBG: 2201967152733 ,
dodjeljuje se na korištenje ostalo
neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambenog objekta, označeno kao :
k.č. br. 1176/8 zv. "Vitaljina", pašnjak,
površine 1500 m2, K.O. Hrašljani, koja
nekretnina u starom kat. operatu odgovara
k.č. br. 129/629 K.O. Hrašljani..
Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja , Vištica Lovre 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
33800002200044268- sredstva od prodaje
građevnog zemljišta- vrsta prihoda 721121.

Općinsko vijeće Ljubuški na XVI. sjednici
održanoj
2.6.2010.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
pravobraniteljstva Ljubuški , donosi
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Petak 11.6.2010. godine

u roku od petnaest dana po pravomoćnosti
ovog Rješenja.

RJEŠENJE

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
1.

-

Markić Mariji, kćerki Mire iz Ljubuškog ,
A.B. Šimića bb , općina Ljubuški , JMBG:
3012983155056 , dodjeljuje se na korištenje
ostalo neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambenog objekta, označeno kao :
k.č. br. 1176/15 zv.
"Vitaljina", pašnjak, površine 1500 m2,
K.O. Hrašljani, koja nekretnina u starom kat.
operatu odgovara k.č. br. 129/636 K.O.
Hrašljani..

2.

Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja , Markić Marija je dužna 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
33800002200044268- 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.

Broj:01-05-839/10
Ljubuški, 7.6.2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.
088

Općinsko vijeće Ljubuški na XVI.
sjednici održanoj 2.6.2010.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), d o n o s i

RJEŠENJE
1.

4.

5.

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
Markić Marije, a u katastarskom operatu
upis posjeda u njezinu korist.

-

2.

3.
6.

Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužna snositi Markić
Marija . Troškovi postupka imaju se platiti
na žiro-račun općine Ljubuški broj
3380002200044268, - vrsta prihoda 722611,

Vištica Mati , sinu Jage iz Hrašljana , općina
Ljubuški , JMBG: 1502980152730 ,
dodjeljuje se na korištenje ostalo
neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambenog objekta, označeno kao :
k.č. br. 1176/6 zv. "Vitaljina",
pašnjak, površine 1500 m2, K.O. Hrašljani,
koja nekretnina u starom kat. operatu
odgovara k.č. br. 129/627 K.O. Hrašljani..
Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja , Vištica Mate 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
33800002200044268- sredstva 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.
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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
Vištica Mate, a u katastarskom operatu upis
posjeda u njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužan snositi Vištica
Mate. 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.

-

2.

3.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
4.

Broj:01-05-840/10
Ljubuški, 7.6.2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.
089
Općinsko vijeće Ljubuški na XVI. sjednici
održanoj
2.6.2010.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
pravobraniteljstva Ljubuški ,
donosi

Petak 11.6.2010. godine

5.

6.

Skoko Mladenku , sinu Ante iz Graba ,
općina Ljubuški , JMBG: 1903961330282 ,
dodjeljuje se na korištenje ostalo
neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambenog objekta, označeno kao :
k.č. br. 1176/6 zv. "Vitaljina",
pašnjak, površine 1255 m2, K.O. Hrašljani,
koja nekretnina u starom kat. operatu
odgovara k.č. br. 129/632 K.O. Hrašljani..
Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja , Skoko Mladenko je dužan
u roku od 15 dana od dana primitka ovog
rješenja platiti naknadu u iznosu od 3.765,00
KM na žiro-račun općine Ljubuški broj
33800002200044268- sredstva 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
Skoko Mladenka, a u katastarskom operatu
upis posjeda u njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužan snositi Skoko
Mladenko. 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:01-05-841/10
Ljubuški, 7.6. 2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.

Broj 3/2010 – str. 124

Službeni glasnik – Općine Ljubuški

090

Općinsko vijeće Ljubuški na XVI.
sjednici održanoj 2.6.2010.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
pravobraniteljstva Ljubuški ,
donosi

5.

6.

Petak 11.6.2010. godine

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
Markić Radoslava, a u katastarskom operatu
upis posjeda u njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužan snositi Markić
Radoslav. 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:01-02-842/10
Ljubuški, 7.6.2010.godine
PREDSJEDNIK,

RJEŠENJE

Vice Nižić,v.r.
1.

-

2.

3.

4.

Markić Radoslavu , sinu Mile iz Ljubuškog ,
A.B. Šimića bb , općina Ljubuški , JMBG:
2201978152735 , dodjeljuje se na korištenje
ostalo neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambenog objekta, označeno kao :
k.č. br. 1176/14 zv.
"Vitaljina", pašnjak, površine 1500 m2,
K.O. Hrašljani, koja nekretnina u starom kat.
operatu odgovara k.č. br. 129/635 K.O.
Hrašljani..
Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja , Markić Radoslav 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
33800002200044268- sredstva 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.

091
Općinsko vijeće Ljubuški na XVI
sjednici održanoj 2.6.2010.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
pravobraniteljstva Ljubuški , d o n o s i

RJEŠENJE
1.

-

Jurković Josipu , sinu Stipe iz Zvirića bb ,
Studenci , općina Ljubuški , JMBG:
0505981151148 , dodjeljuje se na korištenje
ostalo neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambenog objekta, označeno kao :
k.č. br. 770/2 zv. "Pridrage",
pašnjak, površine 850 m2, K.O. Zvirići,
koja nekretnina u starom kat. operatu
odgovara k.č. br. 10/397 K.O. Zvirići.
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2.

3.

4.

5.

6.

Službeni glasnik – Općine Ljubuški

Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja , Jurković Josip je dužan u
roku od 15 dana od dana primitka ovog
rješenja platiti naknadu u iznosu od 2.550,00
KM na žiro-račun općine Ljubuški broj
33800002200044268- sredstva 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
Jurković Josipa, a u katastarskom operatu
upis posjeda u njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužan snositi Jurković
Josip. 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

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
pravobraniteljstva Ljubuški , d o n o s i

RJEŠENJE

1.

-

2.

3.

4.

Broj:01-02-826/10
Ljubuški, 7.6. 2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.
092

Općinsko vijeće Ljubuški na XVI.
sjednici održanoj 2.6.2010.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

Petak 11.6.2010. godine

5.

6.

Zlopaša Mati , sinu Mije iz Proboja , općina
Ljubuški , JMBG: 0501940152738 ,
dodjeljuje se na korištenje ostalo
neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambenog objekta, označeno kao :
k.č. br. 940/2 zv. "Hadžina
rupa", pašnjak, površine 1020 m2, K.O.
Proboj, koja nekretnina u starom kat.
operatu odgovara k.č. br. 24/232 K.O.
Proboj.
Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja , Zlopaša Mate je dužan u
roku od 15 dana od dana primitka ovog
rješenja platiti naknadu u iznosu od 3.060,00
KM na žiro-račun općine Ljubuški broj
33800002200044268- sredstva 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
Zlopaša Mate, a u katastarskom operatu upis
posjeda u njegovu korist.
Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužan snositi Zlopaša
Mate. Troškovi postupka imaju se platiti na
žiro-račun općine Ljubuški broj
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3380002200044268, - vrsta prihoda 722611,
u roku od petnaest dana po pravomoćnosti
ovog Rješenja.

4.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-827/10
Ljubuški, 7.6. 2010.godine
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.

5.

093
Općinsko vijeće Ljubuški na XVI
sjednici održanoj 2.6. 2010.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 pravobraniteljstva Ljubuški , donosi

6.

Petak 11.6.2010. godine

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
Bošković Anite, a u katastarskom operatu
upis posjeda u njezinu korist.
Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužna snositi Bošković
Anita . 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:01-02-823/10
Ljubuški, 7.6.2010.godine
PREDSJEDNIK,

RJEŠENJE

Vice Nižić,v.r.
1.

-

2.

3.

Bošković Aniti , kćerki Alije iz Humca 2 ,
općina Ljubuški ,JMBG:0212894155007 ,
dodjeljuje se na korištenje ostalo
neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambenog objekta, označeno kao :
k.č. br. 1069/99 zv. "Pržine",
pašnjak, površine 1157 m2, K.O. Mostarska
Vrata - Grad, koja nekretnina u starom kat.
operatu odgovara k.č. br. 344/451 K.O.
Mostarska Vrata – Grad .
Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja , Bošković Anita je dužna
u roku od 15 dana od dana primitka ovog
rješenja platiti naknadu u iznosu od 3.471,00
KM na žiro-račun općine Ljubuški broj
33800002200044268- sredstva od prodaje
građevnog zemljišta- vrsta prihoda 721121.
Korisnik kome se dodjeljuje zemljište ovim
rješenjem ovlašten je da na dodijeljenom
zemljištu izgradi građevinu prema uvjetima

094

Općinsko vijeće Ljubuški na XVI
sjednici održanoj 2.6.2010.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
pravobraniteljstva Ljubuški , d o n o s i

RJEŠENJE
1.

Jurić Branki , kćerki Marka iz Vitine ,
općina Ljubuški , JMBG:3004960156966 ,
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-

2.

3.

4.

5.

6.
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dodjeljuje se na korištenje ostalo
neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambenog objekta, označeno kao :
k.č. br. 1069/95 zv. "Pržine",
pašnjak, površine 1168 m2, K.O. Mostarska
Vrata - Grad, koja nekretnina u starom kat.
operatu odgovara k.č. br. 344/447 K.O.
Mostarska Vrata – Grad .
Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja , Jurić Branka je dužna u
roku od 15 dana od dana primitka ovog
rješenja platiti naknadu u iznosu od 7.008,00
KM na žiro-račun općine Ljubuški broj
33800002200044268- sredstva 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 Jurić
Branke, a u katastarskom operatu upis
posjeda u njezinu korist.
Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužna snositi Jurić
Branka . Troškovi postupka imaju se platiti
na žiro-račun općine Ljubuški broj
3380002200044268, - vrsta prihoda 722611,
u roku od petnaest dana po pravomoćnosti
ovog Rješenja.

095

Općinsko vijeće Ljubuški na XVI.
sjednici održanoj 2.6.2010.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
pravobraniteljstva Ljubuški ,
donosi

RJEŠENJE
1.

-

2.

3.

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj: 01-02-824/10
Ljubuški, 7.6.2010.godine

4.
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.

Petak 11.6.2010. godine

Perić Veroniki , kćerki Vladimira iz
Ljubuškog ,Kralja Zvonimira bb , općina
Ljubuški , JMBG:2905967157732 ,
dodjeljuje se na korištenje ostalo
neizgrađeno građevno zemljište radi
izgradnje stambenog objekta, označeno kao :
k.č. br. 1069/98 zv. "Pržine",
pašnjak, površine 1157 m2, K.O. Mostarska
Vrata - Grad, koja nekretnina u starom kat.
operatu odgovara k.č. br. 344/450 K.O.
Mostarska Vrata – Grad .
Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke
1. ovog Rješenja , Perić Veronika je dužna
u roku od 15 dana od dana primitka ovog
rješenja platiti naknadu u iznosu od 3.471,00
KM na žiro-račun općine Ljubuški broj
33800002200044268- sredstva 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.

Službeni glasnik – Općine Ljubuški
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5.

6.

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 Perić
Veronike, a u katastarskom operatu upis
posjeda u njezinu korist.
Troškovi postupka određuju se u iznosu od
200,00 KM i iste je dužna snositi Perić
Veronika . 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 11.6.2010. godine

ostvarili pravo na studentsku potporu u 2009/10
godini.
III.
Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje
se Općinski načelnik.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI
Broj:01-02-843/10
Ljubuški,02.06.2010. godine

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

PREDSJEDNIK,
Broj:01-02-825/10
Ljubuški, 7.6. 2010.godine

Vice Nižić,v.r.
PREDSJEDNIK,
Vice Nižić,v.r.

096

Na temelju članka 111. Statuta općine
Ljubuški ("Službeni glasnik općine Ljubuški",
broj 4/06, 2/08 i 4/09) i članka 8. stavak 2.
Odluke o izvršenju proračuna općine Ljubuški za
2010. godinu ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj
2/10) Općinsko vijeće Ljubuški na XVI. sjednici
održanoj 02.06.2010. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
I.
Odobrava se izdvajanje iznosa od
36.000,00 KM (tridesetšest tisuća konvertibilnih
maraka) iz sredstava pričuve Proračuna općine
Ljubuški za 2010. godinu, na ime isplate razlike
iznosa studentskih potpora za akademsku
2009/2010. godinu.
II.
Navedenim iznosom iz točke I. ovog
Zaključka omogućit će se isplata razlike
odobrenog iznosa od 60.000,00 KM
(šezdesettisuća konvertibilnih maraka)
usvojenim Proračunom općine Ljubuški za 2009.
godinu za studentske potpore, tako bi se izvršila
isplata ukupnog iznosa od po 500,00 KM (petsto
konvertibilnih maraka) studentima koji su
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SADRŽAJ
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za rad radnih tijela Općinskog
vijeća Ljubuški
ODLUKA o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjeg vrtića Ljubuški

103

ODLUKA o standardima i kriterijima za imenovanje članova na pozicije u regulirana
tijela općine Ljubuški
ODLUKA o utemeljenju odbora za žalbe na konačna imenovanja u regulirana tijela
općine Ljubuški
RIJEŠENJE o imenovanju Odbora za žalbe na konačna imenovanja u regulirana tijela
općine Ljubuški
RIJEŠENJE o imenovanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta
RIJEŠENJE o davanju suglasnosti na cijene odvoza komunalnog otpada
RIJEŠENJE o razrješenju predsjednika Odbora za gospodarstvo i ekonomska pitanja
Općinskog vijeća Ljubuški
RIJEŠENJE o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo i ekonomska pitanja
Općinskog vijeća Ljubuški
RIJEŠENJE o razrješenju predsjednika Odbora za Proračun i financije Općinskog
vijeća Ljubuški
RIJEŠENJE o razrješenju člana Odbora za Proračun i financije Općinskog vijeća
Ljubuški
RIJEŠENJE o razrješenju predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Općinskog vijeća Ljubuški
RIJEŠENJE o razrješenju člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise Općinskog
vijeća Ljubuški
RIJEŠENJE o izboru predsjednika Odbora za gospodarstvo i ekonomska pitanja
Općinskog vijeća Ljubuški
RIJEŠENJE o izboru člana Odbora za gospodarstvo i ekonomska pitanja Općinskog
vijeća Ljubuški
RIJEŠENJE o izboru predsjednika Odbora za Proračun i financije Općinskog vijeća
Ljubuški
RIJEŠENJE o izboru člana Odbora za Proračun i financije Općinskog vijeća Ljubuški
RIJEŠENJE o izboru predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i propise Općinskog
vijeća Ljubuški
RIJEŠENJE o izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise Općinskog vijeća
Ljubuški
RIJEŠENJE o razrješenju povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija
poljoprivrednog zemljišta na području Općine Ljubuški
RIJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija
poljoprivrednog zemljišta na području Općine Ljubuški
RIJEŠENJE o utvrđivanju prava vlasništva u korist Jurković Jure iz Crnopoda
RIJEŠENJE o utvrđivanju prava vlasništva u korist Vučić Mladena
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Lasić Ivani
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Vištica Maji
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Jelčić Marinku
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Pavlović Mirku

104

103

105
105
106
106
108
108
108
109
109
109
110
110
110
111
111
111
112
112
113
113
114
115
115
116
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SADRŽAJ
080
081

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Keža Nadi
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Raspudić Sanji

117
117

082
083

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Brbor Vinki
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Grbavac
Berislavu
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Kravić Ivanu
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Šarac Ivici

118
119

RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Vištica Lovri
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Markić Mariji
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Vištica Mati
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Skoko
Mladenku
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Markić
Radoslavu
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Jurković Josipu
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Zlopaša Mati
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Bošković Aniti
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Jurić Branki
RJEŠENJE o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta Perić Veroniki
ZAKLJUČAK o izdvajanju iz pričuve za studentske potpore
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IZDAJE

UREDILA
PRETPLATA

Općinsko vijeće Ljubuški
Stručna služba općine Ljubuški
Zrinsko-Frankopanska 71. Ljubuški
Vjerica Vukojević
na telefon 835-503
fax 833 - 810
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