GLASNIK OPĆINE STOLAC

Službeno glasilo općine Stolac__________________________________________________________________________________
Godina XXIV
Broj 3
18. Veljača 2021
__________________________________________________________________________________

Na temelju članka 8, 9, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 41, 42, 43. Zakona o prostornom uređenju
(«Narodne novine HNŽ» broj: 4/04) i članka 17. Statuta općine Stolac („Sl. glasnik općine Stolac“,
broj: 1/98 i 1/02) Općinsko vijeće Stolac na sjednici održanoj dana 17.02.2021. godine donosi:
ODLUKU
o usvajanju nacrta izmjene i dopune Prostornog plana
općine Stolac za razdoblje od 2013-2023 godine
Članak 1.
Ovom odlukom usvaja se nacrt izmjene i dopune Prostornog plana općine Stolac za razdoblje
2013-2023 godine.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je tekstualni i grafički dio Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „ Službenom glasniku općine Stolac“.
Broj: 01-01- 016 /21
Dana17.02.2021. godine.

DOPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA STOLAC
dr. Kazimir Raguž

Na temelju članka 17. Statuta općine Stolac («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02), a
u svezi dodjele stipendija studentima u akademskoj 2020./2021. godini, Općinsko Vijeće općine
Stolac, na sjednici održanoj dana, 17.02. 2021. godine, d o n o s i
ODLUKU
o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj
2020./2021. godini
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se način i kriteriji za stipendiranje redovitih studenata prvog i drugog
ciklusa visokog obrazovanja (u daljem tekstu: studenti) u akademskoj 2020./2021. godini koji imaju
prebivalište u općini Stolac, te prava i obveze korisnika stipendija.
Članak 2.

Pravo prijave na dodjelu stipendije Općine Stolac imaju redoviti studenti sa područja općine
Stolac koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da su državljani Bosne i Hercegovine,
- da imaju prebivalište na području općine Stolac,
- da su u statusu redovitog studenta,
- da tijekom studija nije obnovio više od jedne godine , s tim da to ne može biti godina u kojoj
se natječe za dodjelu stipendije,
- da student studira na javnoj visokoškolskoj ustanovi,
- da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit.
Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog kućanstva.
Članak 3.
Iznos stipendije i broj korisnika stipendije utvrdit će Načelnik općine posebnom Odlukom.
Financijska sredstva za stipendiranje studenata su osigurana u Proračunu Općine Stolac za 2021.
godinu.
Članak 4.
Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog poziva kojeg raspisuje Načelnik općine, a objavljuje
se u sredstvima javnog informiranja i na oglasnoj ploči općine.
Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebitom dokumentacijom studenti dostavljaju Povjerenstvu
za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija za akademsku 2020./2021. godinu (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo), kojeg će imenovati Načelnik općine.
Članak 5.
Javni poziv za dodjelu stipendija studentima sadrži:
a) podatak o vremenu za koje se stipendija dodjeljuje,
b) uvjete i kriterije za dodjelu stipendija,
c) rok za podnošenje zahtjeva,
d) popis dokumentacije koju je student dužan priložiti uz zahtjev i
e ) naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi.
Članak 6.
Listu prioriteta za dodjelu stipendija utvrđuje Povjerenstvo, a odluku o dodjeli stipendija donosi
Načelnik općine na prijedlog Povjerenstva.
Članak 7.
Sudionici javnog natječaja za dodjelu stipendija će biti obaviješteni o rezultatima natječaja na
oglasnoj ploči i službenoj stranici Općine Stolac.
Članak 8.
Lista prioriteta za dodjelu stipendija utvrđuje se na temelju broja bodova po slijedećim
kriterijima:
I - Bodovi na temelju otežanih uvjeta života i drugih okolnosti:
Kategorija:
broj bodova
1. Student bez oba roditelja.................................................................................... 30 bodova,
2. Student bez jednog roditelja............................................................................... 20 bodova,
3. Student čiji je roditelj invalid domovinskog rata 90% i više..............................15 bodova

4. Student invalid
 Stupanj invalidnosti 60 % i više ................................................................ 20 bodova,
 Stupanj invalidnosti do 60 %. ................................................................... 10 bodova,
5. Studenti čija braća i sestre pohađaju fakultet odnosno srednju i osnovnu školu
 Za svako dijete koje studira ...................................................................... 10 bodova,
 Za svako dijete koje pohađa srednju i osnovnu školu................................. 5 bodova,
Bodovi temeljem točaka 1. i 2. se ne zbrajaju.
II - Bodovi na temelju rezultata u učenju:
Kategorija I:
broj bodova
1. Studenti koji su pokazali bolje rezultate u prethodnim godinama studija – prosječna ocjena
položenih ispita:
 za prosjek ocjena od 2 ili 6,00 do 2.75 ili 6,99 ………………………………. 5 bodova
 za prosjek ocjena od 2.76 ili 7,00 do 3.49 ili 7,99 ………………………… 15 bodova
 za prosjek ocjena od 3.5 ili 8,00 do 4.25 ili 8,99 …………………………….25 bodova
 za prosjek ocjena od 4.26 ili 9 do 5.0 ili 10,00……………………………….40 bodova
Kategorija II:
Studenti koju su u akademskoj 2020./2021. prvi put upisali I. godinu studija bodovanje će se
izvršiti na temelju postignutih rezultata u učenju kroz sva četiri razreda srednje škole pri čemu
će se konačno bodovanje utvrditi na temelju prosječne ocjene sva četiri razreda:
 za prosjek ocjena od 3.00 do 3.49 …………………………... 15 bodova
 za prosjek ocjena od 3.5 do 4.50 ……………………………...25 bodova
 za prosjek ocjena od 4.51 do 5.0 ……………………………...40 bodova

Studentu koji istovremeno studira dva fakulteta u obzir se uzima za njega povoljniji prosjek
ocjena.
Članak 9.
U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti zbroj bodova, prednost se određuje prema
slijedećem redoslijedu:
a) student koji ima viši prosjek ocjena,
b) student invalid,
d) student bez oba roditelja
e) student bez jednog roditelja
f) student na višoj godini studija
Članak 10.
Međusobni odnosi između Općine Stolac, kao davatelja stipendije i studenta kome je
dodijeljena stipendija regulirat će se posebnim ugovorom.
Ugovor o stipendiranju između ostalog sadrži: ime i prezime studenta, njegovu točnu adresu,
visinu stipendije, način isplate i drugo što ugovorne strane smatraju bitnim za ugovor.
Ugovor o stipendiranju potpisuje student sa jedne strane i Načelnik općine Stolac sa druge
strane.
Članak 11.
Student, potpisnik ugovora o stipendiranju dužan je vratiti ukupan iznos sredstava primljenih
temeljem stipendije uvećan za kamatu od 10 % u roku ne dužem od 12 mjeseci, u slučaju ako se utvrdi
da je stipendiju stekao temeljem krivotvorene dokumentacije.
Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasilu Općine.

Broj: 01-01-017/21
Dana:17.02. 2021. godine.
DOPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA STOLAC
Kazimir Raguž
Na temelju članka 8. i 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH
(„Službene novine Federacije BiH“ br: 49/06), članka 34. Zakona o radu F BiH („Sl. novine F BiH„
broj: 26/16 i 89/18) i članka 17. Statuta općine Stolac («Sl. glasnik općine Stolac» broj: 01/98 i 01/02),
Općinsko vijeće Stolac, na sjednici održanoj dana, 17.. 02 2021. godine, d o n o s i
ODLUKU
o subvencioniranju zapošljavanja volontera/vježbenika i nezaposlenih osoba na evidenciji Službe za
zapošljavanje HNŽ – Podružnica Stolac
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se način subvencioniranja volontera/vježbenika, kao i zapošljavanje
nezaposlenih osoba sa područja općine Stolac, sa završenom srednjom, višom i visokom stručnom
spremom odnosno obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja.
Subvencioniranje u zapošljavanju volontera/vježbenika i nezaposlenih osoba omogućava se
Općini Stolac, javnim ustanovama, javnim preduzećima, i drugim pravnim osobama čiji je osnivač
Općina ili se finaciraju iz proračuna općine Stolac.
Članak 2.
Ciljna grupa kojima se omogućava subvencioniranje zapošljavanja su nezaposlene osobe sa
prebivalištem na području općine Stolaci, i to:
- nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ – Podružnica Stolac sa
višom i visokom stručnom spremom odnosno obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sustava studiranja bez radnog iskustva, u svrhu osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja
radnog odnosa, (dalje: volonteri/vježbenici);
- nezaposlene osobe na evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ – Podružnica Stolac bez obzira na
stručnu spremu i radno iskustvo, u svrhu povećanje kompetencija i sticanje dodatnih znanja i vještina
(dalje: zaposlenici),
Članak 3.
Subvencioniranje volontera-vježbenika i nezaposlenih osoba vršit će putem dostve prijemnog
obrasca sa pratećom dokumentacijom Uredu načelnika općine Stolac ili u suradnji sa Službom za
zapošljavanje HNŽ – Podružnica Stolac kroz Program sufinaciranja zapošljavanja Federalnog zavoda
za zapošljavanje.
Obavezna dokumentacija koju nezaposlene osobe iz članka 2. trebaju dostaviti:
 uredno popunjen prijavni obrazac (Službena web stranica općine Stolac, stolac.gov.ba);
 uvjerenje Službe za zapošljavanje HNŽ – Podružnica Stolac o nezaposlenosti;
 dokaz o završenom školovanju;
 uvjerenje o prebivalištu-CIPS Stolac.
Članak 4.
Odluku o prijemu volontera/vježbenika i zaposlenika donosi Načelnik općine na temelju
iskazanih potreba javnih ustanova, javnih poduzeća, Službi za upravu Općine Stolac i drugih pravnih
osoba čiji je osnivač Općina ili se finaciraju iz proračuna općine Stolac.

Članak 5.
U skladu sa raspoloživim sredstvima volonterima/vježbenicima i zaposlenicima se
subvencionira naknada plaće, mjesečni iznos za ishranu za vrijeme rada (topli obrok), naknada za prevoz
na posao i sa posla i osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.
Visina naknada iz stavka 1. koje se subvencioniraju utvrdit će se posebnom Odlukom Načelnika
općine u skladu sa raspoloživim sredstvima.
Trajanje subvencije za volontera-vježbenika je razdoblje od 12, 9 ili 6 mjeseci ovisno od stupnja
stručne spreme, a za zaposlenike razdoblje od 12 ili 6 mjeseci ovisno od stručnoj spremi i odobrenom
Programu sufinaciranja zapošljavanja.
Sa volonterima-vježbenicima odnosno zaposlenicima zaključuje se pisani ugovor sa utvrđenim
pravima i obvezama ugovornih strana.
Članak 6.
Financijska sredstva za realizaciju ove Odluke osigurana su u Proračunu općine Stolac za
2021. godinu.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasilu Općine.
Broj: 01-01-018/21
Dana.17 02. 2021. godine.
DOPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA STOLAC
dr. Kazimir Raguž
Na temelju članka 36. i članka 41. Zakona o ustanovama („Narodni list HR HB“ broj: 16/94) i
članka 16. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac, broj:01-01/01-008/20
od 17.02.2021 godine Općinsko vijeće Stolac na sjednici održanoj dana 20.03. 2020. godine, d o n o s
i
ODLUKU
O IMENOVANJU V.D. RAVNATELJA
JAVNE USTANOVE „CENTAR ZA KULTURU I SPORT“ STOLAC
Članak 1.
Imenuje se Nikola Vujinović, prof. profesor sporta i zdravlja za vršitelja dužnosti ravnatelja
Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac, do okončanja natječajne procedure, a najdulje 6
mjeseci od dana imenovanja, počevši od 01.04.2020. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasilu općine Stolac.
Broj: 01-01-019/21
Dana:17.02. 2021. Godine.
DOPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA STOLAC
dr. Kazimir Raguž
Na temelju članka 34. Zakona o ustanovama („Narodni list HR HB“ broj: 16/94) i članka 11.
Odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac, broj:01-01/01-008/20 od
20.03.2020 godine Općinsko vijeće Stolac na sjednici održanoj dana 20.03. 2020. godine, d o n o s i

ODLUKU
O IMENOVANJU PRIVREMENOG UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE
„CENTAR ZA KULTURU I SPORT“ STOLAC
Članak 1.
Imenuje se Privremeno Upravno vijeće Javne ustanove „Centar za kulturu i sport“ Stolac
(dalje: Privremeno Upravno vijeće), u sastavu:
1. Zoran Raič, predsjednik
2. Blaženka Štironja, član
3. Zoran Škrba, član
Članak 2.
Privremeno Upravno vijeće iz članka 1. ove Odluke se obvezuje da donese Statut ustanove i
druge opće akte, te izvrši raspisivanje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja ustanove i izvrši
njegov izbor.
Članak 3.
Mandat Privremenog Upravnog vijeća traje do okončanja postupka imenovanja stalnog
Upravnog vijeća sukladno zakonu i Statutu ustanove a najduže 6 mjeseci od dana njegovog
imenovanja.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasilu općine
Stolac.
Broj: 01-01-020/21
Dana:17.02. 2020.
DOPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA STOLAC
dr. Kazimir Raguž
Na temelju članka 51. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNŽ/K („Narodne novine
HNŽ/K“, broj:8/13) i članka 17. Statuta općine Stolac („Sl. glasnik općine Stolac“, broj:1/98 i 1/02),
Općinsko vijeće Stolac, na sjednici održanoj 17.02.2021. godine,
d o n o s i:
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju Javnog natječaja broj: 01/1-28/21 od 13.01.2021
godine za prikupljanje prijava za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na
području općine Stolac
I
Za najpovoljnijeg ponuditelja na temelju Javnog natječaja broj:01/1-28/21 od 13.01.2021. godine
za prikupljanje prijava za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području
općine Stolac objavljenog sukladno Odluci o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Stolac („Službeni glasnik općine Stolac“, broj:2/20)
izabran je:

Goran (Zoran) Mustapić, ul. Hrvatskih branitelja bb, Stolac, za zemljište označeno kao
k.č.br.1210/1, k.č.br.1210/2, k.č.br.1211, k.č.br.1212, k.č.br.1213, k.č.br.1214, k.č.br.1215, k.č.br.1216,
k.č.br.1217, k.č.br.1218, k.č.br.1228/1, k.č.br.1228/2, k.č.br.1230/1, k.č.br.1230/2, ukupne površine
20.240 m² sve upisano u posjedovnom listu broj 107, K.O. Donji Poplat, sa ponuđenom zakupninom
od 384,56 KM godišnje, na period od 10 godina, za sadnju aromatičnog i ljekovitog bilja.
II
Sa izabranim ponuditeljem zaključit će se ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta. Ugovor
o zakupu poljoprivrednog zemljišta, u ime Općine Stolac, zaključit će Načelnik općine Stolac.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Stolac“.
Broj: 01-01- 021 /21
Dana, 17.02 2021. godine

DOPREDSJEDNIK
OPCINSKOG VIJECA STOLAC
dr. Kazimir Raguž

Na temelju članka 51. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNŽ/K („Narodne novine
HNŽ/K“, broj:8/13) i članka 17. Statuta općine Stolac („Sl. glasnik općine Stolac“, broj:1/98 i 1/02),
Općinsko vijeće Stolac, na sjednici održanoj 17.02.2021. godine, d o n o s i:
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju Javnog natječaja broj: 01/1-28/21 od 13.01.2021
godine za prikupljanje prijava za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na
području općine Stolac
I
Za najpovoljnijeg ponuditelja na temelju Javnog natječaja broj:01/1-28/21 od 13.01.2021. godine
za prikupljanje prijava za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području
općine Stolac objavljenog sukladno Odluci o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Stolac („Službeni glasnik općine Stolac“, broj:2/20)
izabran je:
Goran (Zoran) Mustapić, ul. Hrvatskih branitelja bb, Stolac, za zemljište označeno kao dio
k.č.br.853/2, dio k.č.br.854, k.č.br.855/1, k.č.br.855/2, k.č.br.856, dio k.č.br.857/1, k.č.br.858/1,
k.č.br.858/2, k.č.br.858/3, k.č.br.858/4, dio k.č.br.858/5, dio k.č.br.858/6, dio k.č.br.858/7, dio
k.č.br.859, k.č.br.861/1, k.č.br.861/2, k.č.br.862/1, k.č.br.862/2, dio k.č.br.863, dio k.č.br.864, dio
k.č.br.866, dio k.č.br.867 i dio k.č.br.868 ukupne površine 18.100 m², sve upisano u posjedovnom listu
broj 2, K.O. Vidovo polje, sa ponuđenom zakupninom od 380,10 KM godišnje, na period od 10 godina,
za sadnju aromatičnog i ljekovitog bilja.
II
Sa izabranim ponuditeljem zaključit će se ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta. Ugovor
o zakupu poljoprivrednog zemljišta, u ime Općine Stolac, zaključit će Načelnik općine Stolac.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Stolac“.
Broj: 01-01- 022/21
Dana, 17.02.2021. godine

DOPREDSJEDNIK
OPCINSKOG VIJECA STOLAC
dr. Kazimir Raguž

Na temelju članka 51. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNŽ/K („Narodne novine
HNŽ/K“, broj:8/13) i članka 17. Statuta općine Stolac („Sl. glasnik općine Stolac“, broj:1/98 i 1/02),
Općinsko vijeće Stolac, na sjednici održanoj 17.02.2021. godine, d o n o s i:
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju Javnog natječaja broj: 01/1-28/21 od 13.01.2021
godine za prikupljanje prijava za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na
području općine Stolac
I
Za najpovoljnijeg ponuditelja na temelju Javnog natječaja broj:01/1-28/21 od 13.01.2021. godine
za prikupljanje prijava za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području
općine Stolac objavljenog sukladno Odluci o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Stolac („Službeni glasnik općine Stolac“, broj:2/20)
izabran je:
Petar (Grgo) Perić, Poprati bb, Stolac, za zemljište označeno kao k.č.br.237/3, površine 2.600 m²
upisano u posjedovnom listu broj 32, K.O. Poprati, sa ponuđenom zakupninom od 55,00 KM godišnje,
na period od 25 godina, za sadnju voćarsko-vinogradarskih kultura.
II
Sa izabranim ponuditeljem zaključit će se ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta. Ugovor o
zakupu poljoprivrednog zemljišta, u ime Općine Stolac, zaključit će Načelnik općine Stolac.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Stolac“.
Broj: 01-01- 023 /21
Dana, 17.02 2021. godine

DOPREDSJEDNIK
OPCINSKOG VIJECA STOLAC
dr. Kazimir Raguž

Na temelju članka 51. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu HNŽ/K („Narodne novine
HNŽ/K“, broj:8/13) i članka 17. Statuta općine Stolac („Sl. glasnik općine Stolac“, broj:1/98 i 1/02),
Općinsko vijeće Stolac, na sjednici održanoj 17.02.2021. godine,
d o n o s i:
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju Javnog natječaja broj: 01/1-28/21 od 13.01.2021
godine za prikupljanje prijava za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na
području općine Stolac
I
Za najpovoljnijeg ponuditelja na temelju Javnog natječaja broj:01/1-28/21 od 13.01.2021. godine
za prikupljanje prijava za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području
općine Stolac objavljenog sukladno Odluci o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Stolac („Službeni glasnik općine Stolac“, broj:2/20)
izabran je:

Dragutin (Ivan) Perić, Poprati bb, Stolac, za zemljište označeno kao k.č.br.119/1, površine 3.020
m² upisano u posjedovnom listu broj 69, K.O. Poprati, sa ponuđenom zakupninom od 63,42 KM
godišnje, na period od 25 godina, za sadnju voćarsko-vinogradarskih kultura.
II
Sa izabranim ponuditeljem zaključit će se ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta. Ugovor o
zakupu poljoprivrednog zemljišta, u ime Općine Stolac, zaključit će Načelnik općine Stolac.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Stolac“.
Broj: 01-01- 024 /21
Dana, 17.02.2021. godine

DOPREDSJEDNIK
OPCINSKOG VIJECA STOLAC
dr. Kazimir Raguž

Na temelju članka 59. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Hercegovačkoneretvanske županije („Narodne novine HNŽ“, broj:8/13), i podneska zakupoprimatelja Marinko
Bošković od 12.02.2021. godine, za izmjenu načina korištenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj
svojini datog u zakup i članka 17. Statuta općine Stolac („Službeni glasnik općine Stolac“, broj:1/98,
1/02) Općinsko vijeće Općine Stolac, na sjednici održanoj dana 17.02.2021. godine, donosi :
ODLUKU
o suglasnosti za izmjenu načina korištenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini datog
u zakup na području općine Stolac
Članak 1.
Daje se suglasnost Marinku Boškoviću na podneseni zahtjev za izmjenu načina korištenja
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na kome je potpisan ugovor o zakupu broj:01/11043/15 od 02.10.2015 godine na vremenski period od 10 godina u svrhu proizvodnje ljekovitog bilja,
na način da se umjesto kulture ljekovito bilje zemljište koristi za sadnju vinogradarskih kultura na
vremenski period od 25 godina.
Članak 2.
U ostalom dijelu potpisanog ugovora nema promjena.
Članak 3.
Sa zakupoprimateljem u ime općine Stolac Načelnik općine zaključit će aneks ugovora.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasilu općine Stolac a primjenjuje se
nakon dobivanja suglasnosti od nadležnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Hercegovačko-neretvanske županije.
Broj: 01-01- 025/21
Dana:17.02.2021 godine.

DOPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA STOLAC
dr. Kazimir Raguž

Općinsko vijeće Stolac na sjednici održanoj dana 17.02.2021. godine u postupku provođenja potpunog
izvlaštenja nekretnina za potrebe izgradnje–rekonstrukcije raskrižja magistralne ceste na M 6.1 i
regionalne ceste R 427 u općini Stolac u k.o. Stolac, a na temelju elaborata o izvlaštenju sa parcelacijom
i članka 17. Statuta općine Stolac („Službeni Glasnik općine Stolac“, broj:01/98 i 01/02), d o n o s i:
ODLUKU
o davanju suglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje –
rekonstrukcije raskrižja magistralne ceste na M 6.1 i regionalne ceste R 427 u općini Stolac
Članak 1.
Daje se suglasnost za korištenje zemljišne čestice javnog dobra put, ostalo neplodno zemljište:
k.č.2004/917, javno dobro put-ostalo neplodno zemljište površine 681 m2, upisana u zk. ul.br.816, Iskaz
I – Javno dobro, k.o. Stolac S.P., i posjedovnom listu br.198 k.o. Stolac
Članak 2.
Status zemljišne čestice iz čl.1. ostaje nepromijenjen, odnosno ista ostaje upisana u
zemljišnoknjižnu evidenciju kao javno dobro.
Članak 3.
Suglasnost za ulazak u posjed i izvođenje zahvata na nekretnini iz čl.1. ove Odluke, daje se JP
Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, radi izgradnje–rekonstrukcije raskrižja magistralne ceste na M
6.1 i regionalne ceste R 427 u općini Stolac u k.o. Stolac.
Članak 4.
Davanjem suglasnosti za korištenje zemljišne čestice javnog dobra iz čl.1. ove Odluke, uređuju
se stvarno-pravni odnosi između općine Stolac i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, radi
izgradnje–rekonstrukcije raskrižja magistralne ceste na M 6.1 i regionalne ceste R 427 u općini Stolac
u k.o. Stolac.
Članak 5
.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Stolac“.
Broj: 01-01- 026/21
Dana17.02.2021 godine.

DOPREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA STOLAC
dr.Kazimir Raguž

S A D R Ž A J
-

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o usvajanju Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana općine Stolac za razdoblje
od 2013. – 2023.,
2. Odluka o načinu i kriterijima za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u
akademskoj 2020./2021. godini,
3. Odluka o subvencioniranju zapošljavanja volontera-vježbenika i nezaposlenih osoba na
evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ – Podružnica Stolac,
4. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove „Centar za kulturu i
sport“ Stolac,
5. Odluka o imenovanju Privremenog Upravnog vijeća Javne ustanove „Centar za kulturu i
sport“ Stolac,
6. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju Javnog natječaja broj: 01/1-28/21
od 13.01.2021. godine za prikupljanje prijava za davanje u zakup poljoprivrednog
zemljišta u državnoj svojini na području općine Stolac
7. Odluka o suglasnosti za izmjenu načina korištenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj
svojini danog u zakup na području općine Stolac,
8. 8Odluka o davanju suglasnosti za zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje –
rekonstrukcije raskrižja magistralne ceste na M 6.1 i regionalne ceste R 427 u općini
Stolac

Službeni glasnik općine Stolac izlazi po potrebi.
Glavni i odgovorni urednik Zdenko Marić Tehnička priprema Zdenko Marić

