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Ministar financija Hercegbosanske županije će 
u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog 
Zakona donijeti i objaviti Pravilnik o obliku i 
sadržaju obrasca prijave poreza na promet 
nekretnina iz članka 15. stavak (5) ovog Zakona.

Članak 34.
(Obveze jedinica lokalne samouprave)

(1)  Načelnici općina, odnosno gradonačelnik 
obvezni su u roku 30 dana od dana stupanja na 
snagu ovog Zakona imenovati Povjerenstva za 
procjenu prometne vrijednosti nekretnina iz stavka 
(2) članka 10. Zakona.

(2)  Do imenovanja novih povjerenstava, 
procjenu prometne vrijednosti nekretnina vršiti će 
postojeća povjerenstva.

Članak 35.
(Nadzor nad primjenom Zakona)

Za nadzor nad primjenom i tumačenjem 
odredbi ovog Zakona nadležno je Županijsko 
ministarstvo financija.

Članak 36.
(Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona 
prestaje važiti Zakon o porezu na promet 
nekretnina i prava (“Narodne novine HBŽ”S br: 
7/02).

Članak 37.
(Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u “Narodnim novinama 
Hercegbosanske županije “. 
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***

Temeljem članka 62. stavka 3. Zakona 
o prostornom uređenju (“Narodne novine
Hercegbosanske županije” broj: 12/14), točke 
III. Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana
za područje Hercegbosanske županije (“Narodne 
novine Hercegbosanske županije” broj: 7/05, 5/10 i 
1/17), a sukladno članku 98. Poslovnika Skupštine 
Hercegbosanske županije (“Narodne novine 
Hercegbosanske županije” broj: 8/03, 14/03, 6/05, 
11/06 i 5/08), Skupština Hercegbosanske županije, 
na sjednici održanoj dana, 29.11.2021. godine, 
donijela je

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne

ocjene o usklađenosti zahtjeva za izdavanje 
lokacijske dozvole s dokumentom prostornog 

uređenja šireg područja

I.

Imenuje se Povjerenstvo za davanje stručne 
ocjene o usklađenosti zahtjeva za izdavanje 
lokacijske dozvole s dokumentom prostornog 
uređenja šireg područja (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) u sastavu:

1. Ivo Maglica  - predsjednik
2. Ana Vrdoljak - član
3. Osoba na prijedlog Općinskog (Gradskog)

načelnika na čijem teritoriju se planira gradnja 
objekta - član i to:

a) Igor Rimac -za grad Livno
b) Zdravko Krišto - za općinu Tomislavgrad
c) Marko Lovrić -za općinu Kupres
d) Boris Lukajić -za općinu Glamoč
e) Miroslav Bilčar - za općinu Bosansko Grahovo
f) Dijana Rodić - za općinu Drvar

II.

Zadatak Povjerenstva iz točke I. ove Odluke 
je da, do donošenja Prostornog plana za područje 
Hercegbosanske županije za period od 20 godina (u 
daljnjem tekstu: Prostorni plan HBŽ), provjerava 
da lije svaki pojedinačni zahtjev za izdavanje 
lokacijske dozvole, koju izdaje županijsko 
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Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog 
uređenja i zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: 
Ministarstvo), usklađen s dokumentima prostornog 
uređenja šireg područja, uvjetima za planiranje 
na odnosnom području (zaštitne zone i koridori, 
poljoprivredno i šumsko zemljište, graditeljsko i 
prirodno naslijeđe i dr.) te zakonima i propisima 
donesenim na temelju tih zakona, a koji neposredno 
ili posredno uređuju odnose u prostoru.

U svom radu Povjerenstvo je obvezno 
pridržavati se odredbi Naputka iz članka 110. 
stavak 5. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne 
novine Hercegbosanske županije” broj: 12/14).

III.

Nakon utvrđene provjere iz točke II. ove Odluke 
Povjerenstvo je dužno stručnu ocjenu dostaviti 
Ministarstvu, a sve u roku od 15 dana od dana 
zatraženog mišljenja.

IV.

Do donošenja Prostornog plana HBŽ 
Povjerenstvo daje i stručnu ocjenu o mogućnosti 
izdavanja lokacijske dozvole, koju izdaje Federalno 
ministarstvo prostornog uređenja za građevine na 
području Hercegbosanske županije [za građevine 
definirane člankom 40. stavak 1. Zakona o 
prostornom planiranju i korištenju zemljišta 
na razini Federacije BiH (“Službene  novine 
Federacije BiH”, broj 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 
13/10 i 45/10)], o čemu sačinjava stručnu ocjenu i 
dostavlja je nadležnom županijskom ministarstvu. 
Stručna ocjena iz stavka 1. ove točke donosi se 
sukladno postupku iz točke II. ove Odluke.

V.

Troškove rada Povjerenstva za davanje stručne 
ocjene iz točke II. ove Odluke snosi investitor.

Troškovi rada Povjerenstva za davanje stručne 
ocjene iz točke IV. ove Odluke padaju na teret 
Proračuna Hercegbosanske županije.

VI.

Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo 

na naknadu za svaku danu stručnu ocjenu u iznosu 
propisanom Odlukom Vlade Hercegbosanske 
županije o naknadama za rad u radnim tijelima 
(“Narodne novine Hercegbosanske županije” broj: 
7/17). 

Naknadu članovima Povjerenstva za davanje 
stručne ocjene iz točke II. ove Odluke isplaćuje 
investitor.

Naknada članovima Povjerenstva za davanje 
stručne ocjene iz točke IV. ove Odluke pada na 
teret Proračuna Hercegbosanske županije u dijelu 
koji se odnosi na Ministarstvo.

Iznos naknade članovima Povjerenstva utvrđuje 
Vlada Hercegbosanske županije svojom odlukom, 
a isplata naknade se odobrava zaključkom ministra 
Ministarstva.

VII.

Mandat Povjerenstva traje dvije godine.

Skupština Hercegbosanske županije može 
i ranije od naprijed određene duljine mandata 
raspustiti Povjerenstvo na prijedlog Vlade 
Hercegbosanske županije ukoliko Povjerenstvo, po 
mišljenju Ministarstva, ne bude stručno i savjesno 
obavljalo povjerene poslove iz ove Odluke.

Povjerenstvo u svakom slučaju prestaje s radom 
danom stupanja na snagu Prostornog plana HBŽ.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja 
se van snage Odluka o imenovanju Povjerenstva 
za davanje stručne ocjene o usklađenosti zahtjeva 
za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentom 
prostornog uređenja šireg područja (“Narodne 
novine Hercegbosanske županije” broj: 7/19).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u “Narodnim novinama Hercegbosanske 
županije”.

Bosna i Hercegovina 
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Federacija Bosne i Hercegovine 
Hercegbosanska županija 
SKUPŠTINA
Tomislavgrad
Broj: 01-02-72.2/21
Datum: 29. studenog 2021. godine

Presjedatelj Skupštine
Jozo Ćosić

***

Temeljem članka 98. i 101. Poslovnika 
Skupštine Hercegbosanske županije („Narodne 
novine HBŽ“, broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 
i 5/08), Skupština Hercegbosanske županije na 
sjednici održanoj dana, 29. studenog 2021. godine 
donijela je slijedeći

ZAKLJUČAK

I.

Nacrt Zakona o plaćama i naknadama 
korisnika Proračuna Hercegbosanske županije 
može poslužiti kao dobar temelj za izradu 
prijedloga Zakona uvažavajući sve primjedbe i 
prijedloge Povjerenstva i zastupnika iznesenih na 
ovoj raspravi.

II.

Resorno ministarstvo će održati javnu raspravu 
u roku od 90 dana.

III.

Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a 
objavit će se u „Narodnim novinama 
Hercegbosanske županije“.

Bosna i Hercegovina Federacija 
Bosne i Hercegovine 
Hercegbosanska županija 
SKUPŠTINA
Tomislavgrad
Broj: 01-02-71.2/21
Datum: 29. studenog 2021. godine

Presjedatelj Skupštine 
Jozo Ćosić

***

  Temeljem članka 98. i 101. Poslovnika 
Skupštine Hercegbosanske županije („Narodne 
novine HBŽ“, broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 
i 5/08), Skupština Hercegbosanske županije na 
sjednici održanoj dana, 29. studenog 2021. godine 
donijela je slijedeći

ZAKLJUČAK

I.

Nacrt  Zakona  o  plaćama  i naknadama 
policijskih službenika Kantona 10 može poslužiti 
kao dobar temelj za izradu prijedloga Zakona 
uvažavajući sve primjedbe i prijedloge 
Povjerenstva i zastupnika iznesenih na ovoj 
raspravi.

II.

Resorno ministarstvo će održati javnu raspravu 
u roku od 90 dana.

III.

Zaključak stupa na snagu danom usvajanja, a 
objavit će se u „Narodnim novinama 
Hercegbosanske županije“. 

Bosna i Hercegovina Federacija 
Bosne i Hercegovine 
Hercegbosanska županija 
SKUPŠTINA
Tomislavgrad
Broj: 01-02-70.2/21
Datum: 29. studenog 2021. godine

Presjedatelj Skupštine 
Jozo Ćosić

***

VLADA
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

***

Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20. 
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske 
županije („Narodne novine Hercegbosanske 
županije“ broj: 2/96), a u svezi s člankom 6. 
stavak 2. Zakona o izvršavanju Proračuna 
Hercegbosanske županije za 




