
Na temelju članka VI.4.a) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH«, broj 
1/94,  13/97, 16/02, 22/02, 52/02 i  20/04),  članka 58. Ustava Županije Zapadnohercegovačke (»Narodne 
novine  Županije  Zapadnohercegovačke«,  broj  1/96,  2/99,  14/00,17/00  i  1/03),  članka  4.  stavka  2.  i  3. 
Zakona o lokalnoj samoupravi (»Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke«, broj 2/99,  9/00 i 5/03) 
Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 19.07.2004. godine, donijelo je

S  T  A  T  U  T
OPĆINE  POSUŠJE

                                                                                                              

I – TEMELJNE  ODREDBE

Članak 1.

Statutom općine Posušje (u daljnjem tekstu: Statut) sukladno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine (u 
daljnjem  tekstu:  Ustav  Federacije),  Ustavu  Županije  Zapadnohercegovačke  (u  daljnjem  tekstu:  Ustav 
Županije)  i  županijskom  zakonodavstvu,  uređuje  se:  ostvarivanje  i  zaštita  ljudskih  prava  i  temeljnih 
sloboda,  suradnja  s  ombudsmanima,  samoupravni  djelokrug  općine,  općinska  tijela  vlasti,  izravno 
sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima, mjesna samouprava, suradnja s drugim općinama 
i udruživanje općina, imovina i financiranje lokalne samouprave, propisi i drugi akti općine, upravni nadzor, 
donošenje statuta općine i druga pitanja od značaja za ustroj i rad općine i njenih tijela.

Članak 2.

Općina Posušje (u daljnjem tekstu: Općina) je jedinica lokalne samouprave.

Članak 3.

Općina  obuhvaća  područja  naseljenih  mjesta  :  Bare,  Batin,  Broćanac,  Čitluk,  Gradac,  Konjsko,  Osoje, 
Podbila,  Poklečani,  Posušje,  Rastovača,  Sutina,  Tribistovo,  Vinjani,  Vir,  Vrpolje,  Vučipolje,  Zagorje  i 
Zavelim.

Članak 4.

Postupak izdvajanja naseljenih mjesta iz sastava Općine, odnosno spajanje s drugim naseljem ili općinom, 
kao  i  postupak  konstituiranja  novih  općina   ne  može  se  obaviti  bez  prethodne  konzultacije  lokalnih 
zajednica kojih se to tiče (naseljenih mjesta i općina).

Članak 5.

Službeno ime Općine je općina Posušje.
Sjedište Općine je u Posušju, Ulica fra Grge Martića b.b.
Općina ima svojstvo pravne osobe.

Članak 6.

Dan Općine je 15. kolovoza – blagdan Velike Gospe.
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Članak 7.

Općina ima svoj grb i zastavu kao i druge simbole koje donosi Općinsko vijeće.
Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije daje suglasnost na sadržaj grba i zastave općine.

Članak 8.

Općina ima pečat. Sadržaj pečata, davanje odobrenja za izradu pečata, vođenje evidencije o pečatima, način 
uništavanja pečata i druga pitanja od značaja za izradu i korištenje pečata Općine uređuje se Zakonom o 
pečatu Županije Zapadnohercegovačke.

Članak 9.

Općinsko  vijeće  može  dodjeljivati  nagrade  i  druga  javna  priznanja  građanima  i  pravnim osobama  za 
naročite uspjehe.
Nagrade  i  druga  javna  priznanja  dodjeluju  se  pod  uvjetima  i  na  način  utvrđen  posebnom  odlukom 
Općinskog vijeća.

Članak 10.

Ovaj  Statut  mora  biti  u  skladu  sa  Ustavom  Federacije,  Ustavom  Županije,  federalnim  i  županijskim 
zakonodavstvom.

II – OSTVARIVANJE I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH
       SLOBODA I SURADNJA S OMBUDSMANIMA

Članak 11.

Općina će građanima s područja Općine u cjelini stvarati uvjete za demokratsko ostvarivanje svih prava i 
sloboda  utvrđenih  u  odredbama  poglavlja  II.  članka  1.  do  7.  Ustava  Federacije  i  međunarodnim 
instrumentima sadržanim u Aneksu Ustava Federacije.

Članak 12.

Sva tijela Općine i druge institucije dužne su u vršenju poslova iz svoje nadležnosti poštivati prava i slobode 
građana utvrđene poglavljem II. Članka 1. do 7. Ustava federacije i međunarodnim instrumentima Aneksa 
Ustava Federacije.

Članak 13.

Sva  tijela  Općine  dužna  su,  u  okviru  svojih  prava  i  dužnosti,  surađivati  sa  svim  međunarodnim 
promatračkim tijelima za ljudska prava utemeljena za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju, kao i nadzornim 
tijelima utemeljenim instrumentima navedenim u Aneksu Ustava Federacije.

Članak 14.

Općinski načelnik je odgovoran za suradnju i omogućavanje rada ombudsmana i međunarodnih nadzornih 
tijela u Općini, a posebice za suradnju općinskih službi za upravu i institucija koje imaju javne ovlasti na 
način predviđen ovim Statutom.
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III – SAMOUPRAVNI  DJELOKRUG  OPĆINE

Članak 15.

Općina je nadležna za obavljanje poslova lokalne samouprave utvrđene Ustavom, zakonom i ovim statutom.

Članak 16.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga:
1. osigurava uvjete za poštivanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, sukladno ustavu;
2. osigurava  lokalne  potrebe  pučanstva  u  djelokrugu  brige  o  djeci,  obrazovanju  i  odgoju,  radu  i 

zapošljavanju, socijalnoj zaštiti, kulturi, fizičkoj kulturi i športu, zaštiti životinja i zaštiti bilja, ako 
zakonom nije drukčije određeno;

3. vodi urbanističko-stambenu politiku od značenja za općinu i njen razvoj;
4. upravlja općinskom imovinom,
5. obavlja komunalne i druge uslužne djelatnosti, te održava lokalnu infrastrukturu;
6. osigurava uvjete rada lokalnih radio i TV postaja, sukladno zakonu;
7. brine se o turističkim resursima općine;
8. osigurava korištenje i upravljanje lokalnim građevnim zemljištem;
9. osigurava javni red i mir;
10. osigurava vođenje osobnih stanja građana (matične evidencije) i biračkih popisa;
11. osigurava uspostavu i održavanje premjera i katastra nekretnina;
12. osigurava sigurnost građana i imovine;
13. upravlja dobrima od općeg interesa;
14. utvrđuje i raspolaže s rentom koja nastaje na građevnom zemljištu;
15. obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga općine;
16. uređuje lokalni promet;
17. brine se o uređenju naselja;
18. osigurava mjere zaštite od elementarnih i drugih nepogoda kao i primarne zdravstvene i sanitarne 

zaštite;
19. donosi propise za izvršavanje općinskih nadležnosti, i
20. obavlja poslove prenesene zakonom iz nadležnosti Županije i Federacije Bosne i Hercegovine.

Općina može obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga, u skladu sa Zakonom povjeriti 
ustanovama,  poduzećima  i  drugim pravnim  osobama  osnovanim radi  obavljanja  javnih  službi  o  čemu 
odluku donosi Općinsko vijeće.
                                                               

Članak 17.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog  djelokruga,
sukladno Ustavu Federacije, Ustavu Županije, te federalnom i županijskom zakonodavstvu i odgovorna je 
za obavljanje tih poslova.

Članak 18.

IV – OPĆINSKA  TIJELA

        Općinska tijela vlasti su:

1. Općinsko vijeće
2. Općinski načelnik
3. Općinski sud
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1. OPĆINSKO  VIJEĆE

Članak 19.

Općinsko vijeće općine Posušje je zastupničko tijelo građana koje donosi općinske propise i druge akte u 
okviru prava i dužnosti Općine, iz samoupravnog djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa 
Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članak 20.

Općinsko vijeće se sastoji od 21 vijećnika.

Članak 21.

Mandat vijećnika Općinskog vijeća traje četiri godine.

Članak 22.

Općinske vijećnike demokratskim putem biraju glasači na izravnim i tajnim izborima na cijelom području 
Općine.
Svaki glasač ima pravo glasovati za bilo koju registriranu stranku i biti biran za vijećnika.
Svaka stranka će dobiti broj vijećničkih mjesta u Općinskom vijeću razmjerno postotku osvojenih glasova.

Članak 23.

Nespojive  su  funkcije  vijećnika  u  Općinskom vijeću  sa  funkcijom Općinskog  načelnika,    pomoćnika 
načelnika i tajnika Općinskog vijeća.
Vijećniku prestaje mandat i kada preuzme funkciju koja je prema zakonu nespojiva sa funkcijom vijećnika.

Članak 24.

Općinsko vijeće ima predsjednika i zamjenika predsjednika.
Predsjednik  i  zamjenik  predsjednika  biraju  se  iz  reda  vijećnika  većinom  glasova  izabranih  općinskih 
vijećnika na način i po postupku utvrđenim u Poslovniku Općinskog vijeća. 
Predsjednik Općinskog vijeća zastupa Općinsko vijeće, saziva sjednice Općinskog vijeća i rukovodi njenim 
radom, stara se o primjeni Poslovnika Općinskog vijeća, potpisuje akte koje donosi Općinsko vijeće i stara 
se o njihovom sprovođenju i ima ovlasti i obveze utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu.
Zamjenik  predsjednika pomaže u radu predsjedniku, zamjenjuju ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti te 
obavlja druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće ili predsjednik.
Dužnost predsjednika  Općinskog vijeća može se obavljati profesionalno o čemu odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 25.

Općinsko vijeće ima tajnika.
Tajnika Općinskog vijeća imenuje se i razrješava sukladno Zakonu.

Članak 26.

Općinsko vijeće zasjeda javno, osim u iznimnim slučajevima predviđenim u Poslovniku Općinskog vijeća.

Članak 27.

Vijećnici za svoj rad u Općinskom vijeću imaju pravo na naknadu, čiju visinu posebnim aktom utvrđuje 
Općinsko vijeće.
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Članak 28.

Općinsko vijeće  nadležno je za sljedeće poslove:
1. priprema i  donosi Statut općine
2. donosi odluke, druge propise i opće akte i daje njihovo tumačenje,
3. donosi poslovnik o svom radu,
4. bira  i  razrješava  predsjednika   Općinskog vijeća,  zamjenika  predsjednika,  članove  radnih  tijela 

Općinskog vijeća,
5. donosi proračun i izvještaj o izvršenju proračuna i usvaja  završni račun na prijedlog općinskog 

načelnika,
6. donosi program razvoja za pojedine djelatnosti za koje je nadležno,
7. donosi propise o općinskim pristojbama  i na drugi način osigurava potrebna financijska sredstva, 

sukladno zakonu,
8. osniva  javna  poduzeća  i  javne  ustanove,  i  druge  pravne  osobe  za  obavljanje  gospodarskih, 

društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
9. raspisuje referendum,
10. raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduženju općine
11. donosi propise o osnivanju ( vrsti i broju ) općinskih službi za upravu,
12.  utvrđuje nazive za dijelove naseljenog mjesta (ulice, trgove i sl.), 
13.  odlučuje o inicijativama za davanje i izmjenu naziva ulica, trgova idr.
14.  obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Članak 29.

Općinsko  vijeće  donosi  odluke  većinom  glasova  izabranih  općinskih  vijećnika,  ako  zakonom  i  ovim 
Statutom nije drukčije utvrđeno.
Općinsko vijeće donosi Statut općine, dvotrećinskom većinom glasova izabranih općinskih vijećnika.

Članak 30.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno ako Vijeće ne odluči da se o pojedinim točkama glasuje 
tajno.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Općinskog vijeća biraju se u pravilu tajnim glasovanjem, ako Općinsko 
vijeće ne odluči drukčije.

Članak 31.

Poslovnikom Općinskog vijeća uređuju se pitanja koja se odnose na prava i obveze općinskih vijećnika, 
njihovu  odgovornost,  postupak  sazivanja  prve  sjednice  Općinskog  vijeća  i  njegovog  konstituiranja, 
potvrđivanje mandata izabranih vijećnika, način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Općinskog 
vijeća,  njegova prava i  obveze,  polaganje svečane prisege općinskih vijećnika,  sadržaj  svečane prisege, 
postupak sazivanja  sjednica   Općinskog vijeća,  utvrđivanje  dnevnog reda,  održavanje  reda na sjednici, 
utvrđivanje rezultata glasovanja, određivanje ovlaštenih predlagača sazivanja sjednice, postupak donošenja 
općinskih propisa, obavještavanje javnosti  o sjednici,  donošenje programa rada Općinskog vijeća,  radna 
tijela Općinskog vijeća, njihov sastav, nadležnost i način rada, sadržaj i način vođenja zapisnika o radu 
sjednice Općinskog vijeća i druga pitanja od značenja za organiziranje i rad Općinskog vijeća.
Poslovnik se donosi većinom glasova izabranih općinskih vijećnika.
                                                                 

Članak 32.

Općinsko vijeće ima stalna i privremena radna tijela.
Radna tijela  Općinskog vijeća  razmatraju  prijedloge  odluka  i  drugih  akata  te  druga  pitanja  koja  su  na 
dnevnom redu Općinskog vijeća i o njima daju svoje mišljenje i prijedloge.
Radna tijela imaju pravo Općinskom vijeću predlagati odluke i druge akte.
Poslovnikom Općinskog vijeća utvrđuju se radna tijela, njihov sastav i način rada.
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2. OPĆINSKI  NAČELNIK

Članak 33.

Općinski načelnik nositelj je  izvršne vlasti u Općini.
Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno.
Općinskog načelnika za slučaj spriječenosti da obavlja svoju dužnost privremeno mijenja predsjedavajući 
Općinskog vijeća ili vijećnik kojeg većinom glasova izabere Općinsko vijeće.

Članak 34.

Općinskog  načelnika  biraju,  demokratskim putem, birači  na  neposrednim i  tajnim izborima na cijelom 
području općine na način utvrđen zakonom.

Članak 35.

Općinski  načelnik  je  odgovoran  Općinskom vijeću  za  obavljanje  poslova  iz  nadležnosti  samoupravnog 
djelokruga Općine.
Općinski načelnik obavlja sljedeće poslove iz samoupravnog djelokruga Općine:

1. provodi  općinsku  politiku,  izvršava  općinske  propise  i  općinske  akte  i  izvršava  prenesene 
nadležnosti Općini od Županije i Federacije;

2. imenuje i razrješava općinske službenike i namještenike, na temelju javnog natječaja u skladu sa 
Zakonom;

3. osigurava suradnju općinskih službenika sa ombudsmanima;
4. podnosi izvještaj Općinskom vijeću i javnosti o provedbi općinske politike i svojih aktivnosti;
5. obavještava  županijsku Skupštinu,  odnosno županijska  tijela  o  izvršavanju  županijske politike  i 

županijskih  zakona i  drugih  propisa  i  međunarodnih  ugovora,  kao  i  o  stanju  u odgovarajućem 
području, kada je izvršavanje te politike i tih zakona, odnosno međunarodnih ugovora, povjereno 
Općini.

U obavljanju prenesenih poslova županijske uprave Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene zakonom 
kojim se uređuje županijska uprava.
                                                              

- Općinsko  poglavarstvo
Članak 36.

Radi  uspješnijeg  obavljanja  poslova  i  ovlasti  za  koje  je  odgovoran  Općinski  načelnik  može  formirati 
općinsko poglavarstvo.
Općinsko poglavarstvo u pravilu čine rukovoditelji općinskih službi za upravu.
Članove općinskog poglavarstva imenuje Općinski načelnik, a potvrđuje Općinsko vijeće.
Općinski načelnik rukovodi radom općinskog poglavarstva.

Članak 37.

Članovi općinskog poglavarstva pomažu Općinskom načelniku u pripremi, donošenju i izvršavanju odluka i 
drugih akata  iz  njegove nadležnosti,  predlažu rješavanje pojedinih pitanja,  te  obavljaju i  druge poslove 
utvrđene Statutom i drugim propisima.

-  Službe  za  upravu

Članak 38.

Za  obavljanje  poslova  iz  svoje  nadležnosti,  poslova  lokalne  samouprave  i  upravnih  poslova  iz 
samoupravnog  djelokruga  Općine,  kao  i  poslova  državne  uprave  prenesenih  od  Županije  i  Federacije, 
općinski načelnik utvrđuje unutarnje ustrojstvo općinski službi za upravu.
Odluku o vrsti i broju općinskih službi donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.
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Članak 39.

Radom svih službi za upravu rukovodi Općinski načelnik i koordinira i usmjerava njihov rad s ovlaštenjima 
predviđenim zakonom, ovim Statutom i općinskim propisima.
Radom pojedine općinske službe za upravu rukovodi pomoćnik načelnika.
Pomoćnik načelnika odgovoran je Općinskom načelniku za svoj rad i rad službe kojom rukovodi.

Članak 40.

Pomoćnike načelnika  imenuje Općinski načelnik na temelju javnog natječaja u skladu sa Zakonom.

Članak 41.

Unutarnje ustrojstvo općinskih službi za upravu uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.
Pravilnik  o  unutarnjem  ustrojstvu  sadrži  ustrojbene  jedinice  i  njihov  djelokrug,  način  rukovođenja, 
programiranje i izvršavanje poslova, ovlasti i odgovornost službenika u obavljanju poslova, sistematizaciju 
radnih mjesta po ustrojbenim jedinicama sa opisom poslova za svakog službenika sa potrebnim uvjetima 
glede stručne spreme, ukupan broj službenika i namještenika za obavljanje poslova, broj pripravnika koji se 
primaju u radni odnos i uvjeti za prijem pripravnika.

Članak 42.

Općinske službe za upravu, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom neposredno obavljaju sljedeće upravne i 
druge stručne poslove:

1. izvršavaju općinske propise i druge opće akte iz samoupravnog djelokruga općine (izvršava opće 
akte općinskog vijeća),

2. rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima građana i  pravnih osoba iz samoupravnog 
djelokruga općine,

3. obavljaju  nadzor  nad djelatnošću javnih  poduzeća  i  ustanova koje  obavljaju  poslove  na osnovi 
javnih ovlasti,

4. daju inicijative za rješavanje određenih pitanja iz samoupravnog djelokruga općine,
5. pripremaju nacrte općinskih propisa, prednacrte propisa za općinsko vijeće i druge opće akte iz svog 

djelokruga, te 
6. obavljaju i druge poslove određene ovim statutom i općinskim propisima.                
Pored poslova iz stavka 1. ovog članka, općinske službe obavljaju i upravne i druge stručne poslove koji 
su Federalnim zakonom odnosno zakonom Županije preneseni na općinu.

Članak 43.

Rad općinskih službi za upravu je javan.
Općinske službe za upravu samostalno obavljaju poslove iz svoje nadležnosti i za svoj rad odgovorne su 
Općinskom načelniku i Općinskom vijeću.

Članak 44.

Za  obavljanje  određenih  poslova  iz  nadležnosti  općinskih  službi  za  upravu  mogu  se  za  jedno  ili  više 
naseljenih mjesta osnivati mjesni uredi izvan sjedišta općinskih službi za upravu.
Mjesne urede osniva Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

Članak 45.

Sredstva za rad općinskih službi za upravu osiguravaju se u proračunu Općine.

                                                            

72



3.  OPĆINSKI  SUD

Članak 46.

Sudsku vlast u Općini obavlja nadležni Općinski sud, sukladno Zakonu.

V – IZRAVNO  SUDJELOVANJE  GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 47.

Građani  s  područja  Općine  mogu  neposredno  sudjelovati  u  odlučivanju  o  lokalnim  poslovima   iz 
samoupravnog djelokruga Općine.
Oblici neposrednog odlučivanja su: referendum, mjesni zborovi građana i građanska inicijativa.

Članak 48.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta općine, o prijedlogu propisa 
ili  drugog pitanja  iz  djelokruga Općinskog vijeća  i  o drugim pitanjima određenim zakonom i  Statutom 
općine.
Referendum,  na  temelju zakona  i  Statuta  općine,  raspisuje  Općinsko  vijeće,  na  prijedlog  jedne  trećine 
članova Općinskog vijeća, na prijedlog Općinskog načelnika ili na prijedlog mjesnih zajednica na području 
Općine.
Prijedlog za raspisivanje referenduma sadrži pitanja o kojima se građani trebaju izjasniti na referendumu i 
područje na kojem treba provesti referendum.

Članak 49.

Pravo odlučivanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine i upisani su u 
birački popis.
Odluka donesena na referendumu obvezna je za Općinsko vijeće i građane.

Članak 50.

Na  mjesnom  zboru  građani  mogu  raspravljati  o  svim  pitanjima  iz  samoupravnog  djelokruga  općine, 
predlagati način rješavanja određenog pitanja, odnosno donošenje akata iz djelokruga Općinskog vijeća.

Članak 51.

O svakom pitanju iz djelokruga Općinskog vijeća može se pokrenuti rasprava putem građanske inicijative.
O inicijativi iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako je inicijativa podržana od strane 
najmanje deset posto birača upisanih u birački popis općine i dati odgovor podnositelju, najkasnije u roku 
od mjesec dana od prijema inicijative.

Članak 52.

Općinski načelnik dužan je omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje prigovora i pritužbi na 
svoj rad i rad službi  za upravu Općine, kao i  na nepravilan odnos zaposlenih kada im se obraćaju radi 
ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

VI. MJESNA  SAMOUPRAVA

Članak 53.

Mjesna samouprava se ostvaruje i provodi u mjesnoj zajednici.
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Članak 54.

Mjesna zajednica se osniva kao oblik izravnog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.
Mjesna zajednica se osniva za jedno naseljeno mjesto, više međusobno povezanih manjih naselja ili za veći 
dio naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini posebnu razgraničnu cjelinu.

Članak 55.

Mjesnu zajednicu osniva Općinsko vijeće.
Inicijativu za osnivanje mjesne zajednice može dati najmanje 10% birača upisanih u popis birača naseljenih 
mjesta za čije se područje pokreće osnivanje mjesne zajednice, njihove organizacije i udruženja.

Članak 56.

Općinsko vijeće  donosi  Odluku o osnivanju  mjesne  zajednice,  ako se za  prijedlog izjasni  natpolovična 
većina ukupnog broja izabranih vijećnika.
Općinsko vijeće odlukom iz stavka 1. ovog članka imenuje osnivački odbor od 3 do 5 članova koji je dužan 
pripremiti Statut i druge akte mjesne zajednice i provesti izbore za vijeće mjesne zajednice najkasnije u roku 
od 60 dana od dana osnivanja mjesne zajednice.
                                                       

Članak 57.

Mjesna zajednica je pravna osoba u pogledu prava i obveza utvrđenih Statutom općine i zakonom.
Mjesne zajednice se upisuju u Registar mjesnih zajednica.
Mjesna zajednica ima  svoj Statut.
Statut mjesne zajednice donose građani na svom zboru.
Statut je donesen ako je za njega glasala većina građana upisanih u popis birača naseljenih mjesta za čije se 
područje osniva mjesna zajednica.

Članak 58.

Statutom mjesne zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu, uređuje se inicijativa i postupak za osnivanje 
mjesne zajednice, nadležnosti mjesne zajednice (sadržaj lokalnih poslova), organi mjesne zajednice, način 
njihovog izbora i razrješenja, njihova nadležnost, način financiranja djelatnosti mjesne zajednice, postupak 
provedbe  lokalnog  referenduma,  odnos  prema  općini  i  njenim  organima,  kao  i  odnos  prema  pravnim 
osobama na području mjesne zajednice i druga pitanja od značaja za ustroj i rad mjesne zajednice.

Članak 59.

Mjesna zajednica vodi računa o poslovima koji izravno utječu na svakodnevne potrebe i život građana, kao 
što su:

- izgradnja i održavanje puteva, kanalizacije, vodovoda i druge komunalne infrastrukture;
- uređenje naselja, izgradnja i održavanje parkova, nasada, dječjih igrališta i športskih objekata;
- izgradnja i održavanje groblja;
- čišćenje javnih površina, odvođenje oborinskih voda i zaštita okoliša;
- obavljanje i drugih lokalnih poslova od interesa za život i rad građana u mjestu stanovanja sukladno 

zakonu i propisima Općinskog vijeća.
                             

Članak 60.

Odlukom  Općinskog  vijeća  može  se  mjesnoj  zajednici  povjeriti  obavljanje  poslova  iz  samoupravnog 
djelokruga Općine, koji izravno utječu na život i rad građana na području mjesne zajednice.
Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u proračunu općine.
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Članak 61.

Tijela mjesne zajednice su:
- Zbor građana mjesne zajednice,
- Vijeće mjesne zajednice.

Članak 62.

Zbor građana je tijelo mjesne zajednice koje sačinjavaju građani mjesne zajednice upisani u birački popis. 
Zbor  građana bira i opoziva Vijeće mjesne zajednice, te donosi Statut mjesne zajednice, 
razmatra program rada i financijski plan potreba mjesne zajednice.

Članak 63.

Vijeće mjesne zajednice je izvršno tijelo u mjesnoj zajednici.
Broj vijećnika u Vijeću mjesne zajednice utvrđuje se Statutom mjesne zajednice, a ne može biti manji od 7 
niti veći od 15 ovisno o veličini mjesne zajednice i broju stanovnika.
Mandat članova vijeća mjesne zajednice je 4 godine.

Članak 64.

Vijeće mjesnih zajednica bira predsjednika Vijeća mjesne zajednice.
Predsjednik  Vijeća  mjesne  zajednice:  predstavlja  mjesnu  zajednicu,  saziva  sjednice,  predsjedava  im, 
izvršava program rada i financijski plan, obavlja i druge poslove utvrđene Statutom mjesne zajednice.
Predsjednik Vijeća mjesne zajednice za svoj rad odgovara Vijeću mjesne zajednice, a Općinskom načelniku 
za obavljanje onih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine koji su preneseni mjesnoj zajednici.

Članak 65.

Vijeće mjesne zajednice donosi:
- program rada Vijeća,
- financijski plan,
- završni račun i proračun,
- poslovnik o svom radu.
- obavlja i druge poslove koji su od značenja za ostvarenje zajedničkih interesa i potreba  
      građana mjesne zajednice,

      -     vodi brigu o izvršenju svih poslova iz nadležnosti mjesne zajednice.

Članak 66.

Vijeće mjesne zajednice sukladno ovom Statutu i Statutu mjesne zajednice mora sazvati Zbor građana 
najmanje jedanput  godišnje  na kojem upoznaje Zbor sa programom svog rada za narednu godinu i 
podnosi izvješće o izvršenju u prethodnoj godini.

Članak 67.

Sredstva za financiranje djelatnosti mjesne zajednice osiguravaju se od:
1. sredstva građana koja oni udružuju samodoprinosom ili na drugi način;
2. naknadama za usluge i drugih prihoda koje svojim djelatnostima ostvaruje mjesna zajednica;
3. prihoda koje općina ustupa mjesnoj zajednici, sukladno programima i planovima razvoja mjesne 

zajednice, odnosno Općine;
4. darova i drugih sredstava.
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Članak 68.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne zajednice obavlja  Općinski načelnik.
Općinski načelnik ima pravo i obvezu predložiti Općinskom vijeću da raspusti Vijeće mjesne zajednice, 
odnosno razriješi dužnost predsjednika Vijeća mjesne zajednice ukoliko u svom radu opetovano krši statut 
mjesne zajednice i ne izvršava povjerene poslove.

Članak 69.

Sva ostala pitanja značajna za rad mjesne zajednice, regulirat će se Statutom mjesne zajednice, sukladno 
zakonu i ovom Statutu.

VII. SURADNJA S DRUGIM OPĆINAMA  I UDRUŽIVANJE OPĆINA 

Članak 70.

U  obavljanju  poslova  iz  samoupravnog  djelokruga  Općina  ostvaruje  suradnju  s  drugim  općinama,  a 
ponajprije sa susjednim općinama.
Suradnja iz stavka 1. ovog članka planira se i ostvaruje u onim poslovima koji su od njihovog zajedničkog 
interesa.
Suradnju sa drugim općinama, sukladno odredbama stavka 1. i 2. ovog članka, ostvaruje Općinsko vijeće 
odnosno Općinski načelnik, svaki iz svog djelokruga.

Članak 71.

Općina se može udruživati sa drugim općinama na način i po postupku predviđenim zakonom.

VIII – FINANCIRANJE  I  IMOVINA  OPĆINE

Članak 72.

Općini pripadaju prihodi utvrđeni Zakonom, kao i sredstva za obavljanje prenesenih poslova iz okvira prava 
i dužnosti Županije i Federacije.

Članak 73.

Općina samostalno raspolaže prihodima koji joj pripadaju.
Općina se može zadužiti i zaključiti ugovor o kreditu, o čemu odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 74.

Općina ima proračun u kojem se iskazuju prihodi i rashodi sukladno zakonu.

Članak 75.

Proračun općine donosi Općinsko vijeće.
Proračun općine donosi se za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donijet.
Proračun općine izrađuje se na način i po postupku predviđenom posebnim zakonom i ovim Statutom.
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Članak 76.

Nacrt proračuna općine sastavlja služba nadležna za proračun, sukladno politici  financiranja koju utvrdi 
Općinsko vijeće.
Prijedlog proračuna utvrđuje Općinski načelnik.

Članak 77.

Ukoliko se godišnji proračun Općine za iduću godinu ne može donijeti  prije početka godine za koju se 
donosi, vrši se privremeno financiranje i to najduže tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

Članak 78.

Po  isteku  godine  za  koju  je  proračun  donesen   sastavlja  se  godišnji  obračun   i  izvještaj  o  izvršenju 
proračuna.

Članak 79.

Iz  godišnjeg  proračuna  Općine  financiraju  se  djelatnosti  Općinskog  vijeća  i  njegovih  radnih  tijela, 
Općinskog načelnika i  općinskih  službi,  rad parlamentarnih stranaka,  određene djelatnosti  u djelokrugu 
komunalnih  i  društvenih službi  radi  zadovoljavanja temeljnih potreba građana,  zaštita  prirode i  okoliša, 
mjesnih ureda, mjesnih zajednica, i druge potrebe iz područja samoupravnog djelokruga Općine o čemu 
odluči Općinsko vijeće.
              

Članak 80.

Općina može imati u vlasništvu pokretnu i nepokretnu imovinu.
Imovinom u vlasništvu Općine mora se upravljati sukladno postojećim propisima. 
Imovinom Općine upravlja Općinsko vijeće.
Općinski načelnik može upravljati općinskom imovinom sukladno ovlaštenjima Općinskog vijeća.
O stjecanju, otuđivanju ili davanju u zakup imovine u vlasništvu Općine odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 81.

Nekretnine općina može dati u zakup društvima i drugim pravnim osobama, kao i građanima.
O davanju nekretnina u zakup raspisuje se oglas.
Način korištenja nekretnina Općine datim u zakup i obveze korisnika nekretnina utvrđuju se ugovorom.

Članak 82.

Općinsko vijeće može osnovati javno društvo.
Aktom o osnivanju  javnog društva  propisuje  se  način  upravljanja  društvom,  prava osnivača,  korištenje 
ostvarene dobiti i druge obveze društva prema Općini.

IX  -  PROPISI   I  DRUGI  AKTI  OPĆINE

Članak 83.

Općinsko vijeće, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, donosi općinske propise i druge 
akte, sukladno Ustavu, zakonu i ovom Statutu.
Općinsko  vijeće  donosi  općinske  propise  i  druge  opće  akte  i  o  pitanjima  koja  su  zakonom Županije, 
odnosno zakonom Federacije prenesena na  Općinu, ako je zakonom o prenošenju tih poslova predviđeno 
donošenje općinskog  propisa.
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Općinsko vijeće donosi  Statut, poslovnik, proračun i godišnji obračun, odluke, rješenja, zaključke, planove, 
programe, preporuke i druge akte iz svoje nadležnosti.

Članak 84.

Općinski  načelnik,  u  izvršavanju  propisa  i  općih  akata  iz  samoupravnog  djelokruga  Općine,  donosi 
provedbene opće akte: pravilnike, upute, naredbe i pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama 
i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba u prvom stupnju.

Članak 85.

Općinski propisi stupaju na snagu kao što je u njima propisano, ali ne prije njihove objave.
Propisi i opći akti iz stavka 1. ovog članka objavljuju se u »Službenom glasniku općine Posušje«.

X – UPRAVNI  NADZOR
 

Članak 86.

Županija  svojim nadzorom podržava  lokalnu  samoupravu na  području  Općine  i  brine  se  za  poštivanje 
ustavnosti i zakonitosti.
Nadzor nad radom tijela Općine obavlja se na način i po postupku predviđenim ustavom i  zakonom.
Nadzor nad radom tijela Općine obavljat će se na način koji osigurava da intervencija nadzornog tijela bude 
u granicama kojima se štite prava i dužnosti Općine utvrđene zakonom.

Članak 87.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost općih i pojedinačnih upravnih akata koji se donose 
prema ovom Statutu, županijskom i federalnom zakonu.

Članak 88.

Izvješća  o  radu  tijela  uprave  i  Općinskog  načelnika  u  nadzoru  nad  ustavnosti  i  zakonitosti  općih  i 
pojedinačinih upravnih akata podnose se Općinskom vijeću na razmatranje koje donosi svoje stajalište u 
vidu zaključaka po tim izvješćima.

XI -  JAVNOST  RADA

Članak 89.

Rad općinskih tijela i mjesnih zajednica je javan.

Članak 90.

Javnost rada tijela Općine osigurava se: javnim održavanjem sjednica, informiranju putem sredstava javnog 
priopćavanja i objavljivanja donesenih akata u »Službenom glasniku općine Posušje«.   

Članak 91.

Ostvarivanje javnosti Općinskih tijela i mjesnih zajednica propisuje se poslovnikom, odnosno pravilnicima 
o radu tih tijela.
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XII – POSTUPAK  ZA  DONOŠENJE  ODNOSNO  PROMJENU  STATUTA

Članak 92.

Statut,  te  izmjene  i  dopune  Statuta  donosi  Općinsko  vijeće  dvotrećinskom većinom glasova  izabranih 
općinskih vijećnika.

Članak 93.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 1/3 vijećnika Općinskog vijeća kao i Općinski  načelnik.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog  vijeća.
Prijedlog za promjenu Statuta općine mogu dati i građani na mjesnim zborovima građana kao građansku 
inicijativu.

Članak 94.

O prijedlogu za promjenu Statuta općine raspravlja se na sjednici Općinskog vijeća.
Ako se ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može ponovo staviti na dnevni red 
Općinskog vijeća prije isteka šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.
Promjene Statuta općine vrše se Odlukom.

XIII – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 95.

Danom stupanja  na  snagu  ovog  statuta,  prestaje  važiti  Statut  općine  Posušje  objavljen  u  »Službenom 
glasniku općine Posušje«, broj 1/98.

Članak 96.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku općine Posušje.

              Bosna i Hercegovina                                                       
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                    
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
             OPĆINA POSUŠJE
           OPĆINSKO  VIJEĆE

Broj: 02-02-38/04.                                                                                      PREDSJEDNIK
Posušje, 19.07.2004. godine                                                                       Ivana Polić, v.r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na  temelju  članka  21,  22  i  23.  Zakona  o  prostornom  uređenju  («Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke», broj: 4/99 i 15/01) i članka 31. točke 3. Statuta općine Posušje («Službeni 
glasnik općine» broj: 1/98). Općinsko vijeće kao nosilac donošenja planova na sjednici održanoj 
dana 19.07.2004. godine, donijelo je
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O D L U K U
o izradi izmjene i dopune regulacijskog plana

«BAŠIĆI»

I

Pristupa se izradi izmjene i dopune regulacijskog plana za naselje «BAŠIĆI» općina Posušje.
II

Izmjena i dopuna regulacijskog plana «BAŠIĆI» općina Posušje se odnosi na preoblikovanje već 
formiranih  (postojećim planovima)  parcela  na  društvenom zemljištu  označenom kao  k.č.  broj: 
1538/2 k.o. Bašići (plan «BROĆANAC – BAŠIĆ EXPORT» broj: 02-02-813/01. od 18.10.2001.) i 
k.č. broj: 2439/2 k.o. Bašići (plan «Broćanac» broj: 02-23-254/01. od 29.03.2001. god.).

III

Nosilac izrade regulacijskog plana bit  će Služba za prostorno uređenje i  zaštitu okoliša općine 
Posušje.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine.

                 Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                 OPĆINA POSUŠJE
                OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 02-02-39/04.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 19.07.2004. godine                                                                    Ivana Polić, v.r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na  temelju  članka  21,  22  i  23.  Zakona  o  prostornom  uređenju  («Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke», broj: 4/99 i 15/01) i članka 31. točke 3. Statuta općine Posušje («Službeni 
glasnik općine» broj: 1/98). Općinsko vijeće kao nosilac donošenja planova na sjednici održanoj 
dana 19.07.2004. godine, donijelo je

O D L U K U
o izradi izmjene i dopune regulacijskog plana
«BRIG» (sjeverno od groblja «Martića križ»)

I

Pristupa se izradi izmjene i dopune regulacijskog plana za naselje «BRIG» (sjeverno od groblja 
«Martića križ») Posušje.
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II

Izmjena i  dopuna regulacijskog plana «BRIG» (sjeverno od groblja «Martića križ») Posušje se 
odnosi na oblikovanje parcela na privatnom zemljištu koje se nalaze sjeverno od gradskog groblja 
«Martića križ».

III

Nosilac izrade regulacijskog plana bit  će Služba za prostorno uređenje i  zaštitu okoliša općine 
Posušje.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine.

                 Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                 OPĆINA POSUŠJE
                OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 02-02-40/04.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 19.07.2004. godine                                                                    Ivana Polić, v.r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na  temelju  članka  21,  22  i  23.  Zakona  o  prostornom  uređenju  («Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke», broj: 4/99 i 15/01) i članka 31. točke 3. Statuta općine Posušje («Službeni 
glasnik općine» broj: 1/98). Općinsko vijeće kao nosilac donošenja planova na sjednici održanoj 
dana 19.07.2004. godine, donijelo je

O D L U K U
o izradi izmjene i dopune regulacijskog plana

«IZA SOKOLA»

I

Pristupa  se  izradi  izmjene  i  dopune  regulacijskog  plana  za  naselje  «IZA  SOKOLA»  općina 
Posušje.

II

Izmjena  i  dopuna  regulacijskog  plana  «IZA  SOKOLA»  općina  Posušje  se  odnosi  na 
preoblikovanje parcele k.č. broj: 2920/61 k.o. Posušje u naselju iza sokola.
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III

Nosilac izrade regulacijskog plana bit  će Služba za prostorno uređenje i  zaštitu okoliša općine 
Posušje.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine.

                 Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                 OPĆINA POSUŠJE
                OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 02-02-41/04.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 19.07.2004. godine                                                                    Ivana Polić, v.r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na  temelju  članka  21,  22  i  23.  Zakona  o  prostornom  uređenju  («Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke», broj: 4/99 i 15/01) i članka 31. točke 3. Statuta općine Posušje («Službeni 
glasnik općine» broj: 1/98). Općinsko vijeće kao nosilac donošenja planova na sjednici održanoj 
dana 19.07.2004. godine, donijelo je

O D L U K U
o izradi izmjene i dopune regulacijskog plana

«SPORTSKI CENTAR ŠEGO»

I

Pristupa se izradi izmjene i dopune regulacijskog plana za naselje «SPORTSKI CENTAR ŠEGO» 
općina Posušje.

II

Izmjena i dopuna regulacijskog plana «SPORTSKI CENTAR ŠEGO» općina Posušje se odnosi na 
oblikovanje parcela na privatnom zemljištu na lokalitetu «Šegina ograda».

III

Nosilac izrade regulacijskog plana bit  će Služba za prostorno uređenje i  zaštitu okoliša općine 
Posušje
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IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine.

                 Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                 OPĆINA POSUŠJE
                OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 02-02-42/04.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 19.07.2004. godine                                                                    Ivana Polić, v.r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na  temelju  članka  22.  Zakona  o  prostornom  uređenju  («Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke», broj:  4/99 i 15/01),  Općinsko vijeće kao nosilac donošenja planova na 
sjednici održanoj dana 19.07.2004. godine, donijelo je

O D L U K U
o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana

«MELJAKUŠA I. (lijeva strana)« Posušje

I

Usvaja se izmjena i dopuna regulacijskog plana «MELJAKUŠA I. (lijeve strane)» Posušje koji se 
donosi radi preoblikovanja parcela k.č. broj: 2173/1, 2175/2 i 2171/2 k.o. Posušje. Urbanističko-
tehnički uvjeti dati su u izradi regulacijskog plana.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz regulacijskog plana.

II

Prijedlog izmjene i dopune regulacijskog plana «MELJAKUŠA I. (lijeva strana)»  Posušje izradila 
je Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje.

III

Odluka o usvajanju stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine.

                 Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                 OPĆINA POSUŠJE
                OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 02-02-43/04.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 19.07.2004. godine                                                                    Ivana Polić, v.r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Na  temelju  članka  22.  Zakona  o  prostornom  uređenju  («Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke», broj:  4/99 i 15/01),  Općinsko vijeće kao nosilac donošenja planova na 
sjednici održanoj dana 19.07.2004. godine, donijelo je

O D L U K U
o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana

«POSUŠJE» (zgrada nove pošte)

I

Usvaja se izmjena i dopuna regulacijskog plana «POSUŠJE». (zgrada nove pošte) koji se donosi 
radi preoblikovanja parcela k.č. broj: 2114/1 k.o. Posušje. 
Urbanističko-tehnički uvjeti dati su u izradi regulacijskog plana.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz regulacijskog plana.

II

Prijedlog izmjene i dopune regulacijskog plana «POSUŠJE»  (zgrada nove pošte)  Posušje izradila 
je Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje.

III

Odluka o usvajanju stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine.

                 Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                 OPĆINA POSUŠJE
                OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 02-02-44/04.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 19.07.2004. godine                                                                    Ivana Polić, v.r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na  temelju  članka  22.  Zakona  o  prostornom  uređenju  («Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke», broj:  4/99 i 15/01),  Općinsko vijeće kao nosilac donošenja planova na 
sjednici održanoj dana 19.07.2004. godine, donijelo je

O D L U K U
o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana

«OSOJE» Posušje

I

Usvaja se izmjena i dopuna regulacijskog plana «Osoje» Posušje koji se donosi radi preoblikovanja 
parcela k.č. broj: 3577/4 k.o. Posušje. 
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Urbanističko-tehnički uvjeti dati su u izradi regulacijskog plana.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz regulacijskog plana.

II

Prijedlog izmjene i dopune regulacijskog plana «OSOJE»  Posušje izradila je Služba za prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje.

III

Odluka o usvajanju stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine.

                 Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                 OPĆINA POSUŠJE
                OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 02-02-45/04.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 19.07.2004. godine                                                                    Ivana Polić, v.r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem članka 16. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine broj:  1/98), članka 200. 
Zakona o upravnom postupku («Službene novine F BiH», broj: 2/98) postupajući po zahtjevu broj: 
10-31-591/03.  Pavković  (Ivana)  Radoslava  iz  Rakitna  –  Vrpolje,  uz  suglasnost  Stambeno  – 
komunalnog  fonda  općine  Posušje,  broj:  134/03,  Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  sjednici 
održanoj dana  19.07.2004. godine,  donijelo je
                                                                                                                       

O D L U K U
                                                                                        

Članak 1.

Izmješta  se  dio  seoskog  (nekategoriziranog)  puta  označen  kao  PUT  JAKOVLJEVIĆA  - 
RAKITNO sa parcele označen kao:

- k.č.broj: 5413/3, posjedovni list broj: 68. k.o. Vrpolje državno vlasništvo korisnik –  
     Putevi 178 m2 i k.č. broj: 5413/2. posjedovni list broj: 68. k.o. Vrpolje površine 61   
     m2, državno vlasništvo korisnik putevi na parcele označeno kao:

       -    k.č. broj: 2305/2, posjedovni list broj: 334 k.o. Vrpolje, površine 59 m2, vlasnik   
    Petrović (Ivana) Ilija s  dijelom 1/1.

- k.č.broj:  2304/2,  posjedovni  list  broj:  539,  k.o.  Vrpolje,  površine  71,  vlasnik  Pavković 
(Ivana) Radoslav sa dijelom 1/1;

- k.č.broj: 2303/2 posjedovni list 346, k.o. Vrpolje, površine70 m2 vlasništvo – suvlasništvo 
Petrović  (Stanka)  Veselko  i  Petrović  (Stanka)  Vinke  u  dijelu  ½;  a  sve  prema  skici 
snimljenog stanja na terenu (skica snimljenog stanja kao dokaz nalazi se u predmetu).
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Članak 2.

Premještanje puta navedenog u članku 1. ove Odluke vrši se radi usklađivanja stvarnog stanja na 
terenu sa stanjem u katastru zemljišta (katastarskim mapama i katastarskim knjigama) a sve u cilju 
rješavanje imovinsko – pravnih odnosa podnositelja zahtjeva.

Članak 3.

Na izmještanje puta iz članka 1. ove Odluke je dao svoju suglasnost Stambeno – komunalni fond 
broj: 134/03. od 27.10.2003. godine, te vlasnici parcela na čije se parcele ovo izmještanje odnosi 
(Dokaz u spisu).

Članak 4.

Uvidom na licu mjesta izvršenom od strane Stambeno – komunalnog fonda i Službe za imovinsko 
–  pravne,  geodetske  poslove  i  katastar  nekretnina  u  prisustvu  mjernika  -  vještaka  iz  Službe, 
utvrđeno je da je stvarno izmještanje puta iz točke 1. Odluke izvršeno prije više od 15-est godina 
(dokaz – zapisnik o uviđaju na licu mjesta).

Članak 5.

Izmješteni put ima se uknjižiti na ranije vlasnike i to k.č.broj 5413/3 P.L. 68 k.o. Vrpolje površine 
178 m2 Pavković (Ivana) Radoslavu;  k.č.broj 5413/2 P.L. broj 68 k.o. Vrpolje površine 61 m2 
Petrović (Martina) Stanku a novi put sukladno članku 1. Odluke kao seoski put – put Jakovljevića-
Rakitno.

Članak 6.

Odmah po stupanju na pravnu snagu ove Odluke istu provesti u Zemljišnim knjigama i katastru 
zemljišta.

Članak 7.

Ova Odluka se ima objaviti u Službenom glasniku općine Posušje i ista stupa na snagu danom 
objave.

                  Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                 OPĆINA POSUŠJE
               OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 10-31-591/03.                                                                                    PREDSJEDNIK
Posušje, 19.07.2004.                                                                                   Ivana Polić, v.r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Temeljem članka 61.  Zakona o građevinskom zemljištu  («Službene novine Federacije  Bosne i 
Hercegovine»,  broj:  25/03),  članka  200.  Zakona  o  upravnom  postupku  («Službene  novine 
Federacije  Bosne  i  Hercegovine»,  broj:  2/98)  i  članka  16.  Statuta  općine  Posušje  («Službeni 
glasnik općine Posušje», broj: 1/98), Odluke o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik općine 
Posušje»,  broj:3/04),  po  zahtjevu  «SANDRA»  d.o.o.  Posušje  zastupana  po  Miljenku  Bašić, 
Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 19.07. 2004. godine, d o n i j e l o  j e

                                                                                                                           

R J E Š E N J E

I             Na građevinskom zemljištu k.č. broj: 3739/5 u površini od 1762 m2 upisane u posjedovni 
list broj: 136 k.o. Posušje utvrđuje se pravo vlasništva u korist «SANDRA» d.o.o. Posušje, kao 
graditelja zgrade površine 246 m2 izgrađene na tom zemljištu.

II               SANDRA d.o.o. Posušje dužna je platiti naknadu za zemljište iz točke I ovog rješenja 
za dodijeljeno građevinsko zemljište za svaki m2 zemljišta iznos od 7,5 x 2 = 15 KM što za 1762 
m2 iznosi 26430 (dvadesetšesttisućačetristotrideset  konvertabilnih maraka).  Te na ime prirodnih 
pogodnosti  (renta)  6240  KM  x  2  =  12480  (dvanaesttisućačetristoosamdeset  konvertabilnih 
maraka).  Ukupan  iznos  za  zemljište  i  rentu  od  38910  KM  (tridesetosamtisućadevetstodeset 
konvertabilnih  maraka)  investitor  je  dužan  uplatiti  na  žiro  račun  broj:  3060260000006650  s 
naznakom naknada za građevinsko zemljište, u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja.

III                U slučaju dogradnje i nadogradnje radi prenamjene objekta odnosno realizacije druge 
faze poslovnog plana koji sadrži izgradnju staračkog doma na predmetnom zemljištu investitor je 
dužan poštovati stupanj izgrađenosti određen suglasnosti broj: 04-23-218/04. te će mu se naknadno 
odrediti  naknada  za  uređenje  građevinskog  zemljišta  i  rentu  prilikom  izdavanja  odobrenja  za 
gradnju.
IV                 Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja Zemljišno 
knjižni  ured  Općinskog  suda  u  Širokom Brijegu  izvršit  će  uknjižbu  prava  vlasništva  u  korist 
«SANDRA»  d.o.o.  Posušje  uz  istovremeno  brisanje  ranije  izvršenih  upisa  na  tom  zemljištu, 
općinska služba za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar evidentirat će nastale promjene 
u pogledu prava korištenja i posjeda kad  investitor podnese dokaz da je platio naknadu određenu u 
točki II ovog Rješenja. 

O b r a z l o ž e n j e

             Zastupnik društva SANDRA d.o.o. Posušje, podnio je zahtjev da se na temelju članka 61. 
Zakona  o  građevinskom  zemljištu  utvrdi  pravo  vlasništva  u  njegovu  korist  na  građevinskom 
zemljištu u državnom vlasništvu iz točke I ovog rješenja na kojem je izgradio zgradu bez prava 
korištenja radi građenja.
             U zahtjevu je naveo da želi legalizirati objekat kako bi mogao pristupiti realizaciji 
poslovnog  plana  u  drugoj  fazi  koji  sadrži  izgradnju  staračkog  doma.  Iz  pribavljenog  izvješća 
Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša broj: 04-23-218/04. od 31.05.2004. god. utvrđeno je 
da se za izvršenu izgradnju objekta na predmetnom zemljištu naknadno može izdati odobrenje za 
građenje.
             Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni  uvjeti  propisani  člankom 61.  Zakona o 
građevinskom zemljištu to je valjalo ovim rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist podnosioca 
zahtjeva na navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada bez prava korištenja radi građenja. 
Obveza  podnosioca  zahtjeva  da  plati  naknadu  za  građevinsko  zemljište  utvrđena  je  sukladno 
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Odluci općinskog vijeća («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 3/04). Po ovoj odluci zemljište 
je locirano u prvoj van urbanoj zoni nalazi se van granica urbanističkog plana, odnosno van granica 
gradskog građevinskog zemljišta.
             Uvidom u činjenično stanje sukladno odredbama članka 61. odlučeno je kao u izreci ovog 
rješenja.
             Protiv ovog rješenja  ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor 
podnošenjem  tužbe  Općinskom  suda  u  Širokom  Brijegu  u  roku  30  dana  nakon  dostavljanja 
rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u 2 primjerka.

                                                                                                             
                  Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                  OPĆINA POSUŠJE
               OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 02-02-29/04.                                                                                  PREDSJEDNIK
Posušje, 19.07.2004 godine.                                                                   Ivana Polić, v.r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
Temeljem članka 46.  Zakona o građevinskom zemljištu  («Službene novine Federacije  Bosne i 
Hercegovine»,  broj:  25/03),  članka  200.  Zakona  o  upravnom  postupku  («Službene  novine 
Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 2/98), Odluke o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik 
općine  Posušje»,  broj:  3/2004)  članka  16.  Statuta  općine  Posušje  («Službeni  glasnik  općine 
Posušje», broj: 1/98), u predmetu zamjene zemljišta po zahtjevu Petra (Joze) Lončar iz Posušja, 
Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 19.07. 2004. godine, d o n i j e l o  j e
                                                                                                                            

R J E Š E N J E

I        PETRU (Joze) LONČAR daje se u zamjenu građevinsko zemljište označeno kao k.č.broj: 
3739/8 površine 222 m2 i k.č. broj: 3739/10 površine 25 m2 obe upisane u posjedovni list broj: 136 
k.o.  Posušje  lokalitet  Lastvice  državno vlasništvo općine Posušje  sa 1/1 dijelom za nekretninu 
zemljište označeno k.č.broj: 3738/4 površine 153 m2 koja se po Regulacijskom planu broj: 02-02-
106/02. preuzima za put od Lončar (Joze) Petar posjedovni list broj: 798 vlasništvo Lončar (Joze) 
Petar sa 1/1 dijelom.

II      Petar (Joze) Lončar dužan je za preostalu razliku kvadrata na ime naknade za građevinsko 
zemljište uplatiti iznos od 15 KM za svaki kvadratni metar što za 84 m2 zemljišta iznosi 1260 KM 
(tisućudvjestošezdeset konvertibilnih maraka) na račun općine Posušje broj: 3060260000006650 s 
naznakom naknada za građevinsko zemljište.

III           Po pravomoćnosti ovog rješenja Zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Širokom 
Brijegu izvršit će uknjižbu prava korištenja iz točke I izreke ovog rješenja u korist Petra (Joze) 
Lončar sa dijelom 1/1 iz posjedovnog lista broj: 136, dok će se zemljište iz posjedovnog list broj: 
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798 uknjižiti  u korist  Općine Posušje sa 1/1 dijelom, a Općinska služba za imovinsko pravne, 
geodetske poslove i katastar evidentirat će nastale promjene u pogledu prava korištenja i posjeda 
kad Petar  (Joze)  Lončar  podnese dokaz da  je  platio  naknadu određenu u točki  II  izreke ovog 
rješenja i to najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

                Petar (Joze) Lončar iz Posušja općina Posušje podnio je zahtjev ovom organu da mu se 
izvrši zamjena za njegovo zemljište po Regulacijskom planu broj: 02-02-106/02.
                Uvidom u dokumentaciju:

- Regulacijskim planom 02-02-106/02. predviđeno je da zemljište koje mu se daje u 
zamjenu iz točke I izreke ovog Rješenja namijenjeno je za gradilište te se sukladno 
ovom planu izvršila zamjena.

             Naknada za zemljište utvrđena je na temelju Odluke o uvjetima i načinu dodjele zemljišta 
u državnom vlasništvu («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 3/2004).
             Uvidom u kopiju katastarskog plana kao i cijene i sve dokazne činjenice u postupku 
sukladno odredbama članka 46. Zakona o građevinskom zemljištu odlučeno je kao u izreci ovog 
Rješenja.
             Pouka o pravnom lijeku:
             Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, tužbom kod 
Općinskog suda u Širokom Brijegu u roku 30 dana nakon dostavljanja rješenja. Tužba se podnosi 
neposredno sudu u 2 primjerka.

                  Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                  OPĆINA POSUŠJE
               OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 10-31-668/03.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 19.07.2004 godine.                                                                      Ivana Polić, v.r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                       
Na temelju članka 13. Odluke o usuglašavanju pravnog statusa VODOPRIVREDNOG JAVNOG 
PODUZEĆA «AKUMULACIJA TRIBISTOVO» POSUŠJE p.o. (Službeni glasnik općine, broj: 
3/2004) i članka 99. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine broj: 1/98), Općinsko vijeće 
općine Posušje na sjednici održanoj dana  19.07.2004. d o n i j e l o  j e 
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R J E Š E N J E
o imenovanju Nadzornog odbora

«AKUMULACIJE TRIBISTOVO « d.o.o. Posušje

I.

U Nadzorni odbor «Akumulacije Tribistovo» d.o.o. Posušje imenuju se:

1. Petar Mandurić, predsjednik
2. Blagica Pišković, član
3. Branko Širić, član

II

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

                  Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                 OPĆINA POSUŠJE
                OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 02-02-46/04.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 19.07.2004.                                                                                Ivana Polić, v.r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju  članka 11.  Odluke o usuglašavanju  pravnog statusa  Javnog poduzeća  HRVATSKI 
RADIO POSUŠJE d.o.o. Posušje (Službeni glasnik općine broj: 3/2004) i članka 99. Statuta općine 
Posušje («Službeni glasnik općine broj: 1/98), Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj 
dana  19.07.2004. godine, d o n i j e l o   j e :

R J E Š E N J E
o imenovanju Nadzornog odbora javnog

poduzeća   Radio Posušje  d.o.o.

I

U Nadzorni odbor javnog poduzeća  Radio Posušje d.o.o. imenuju se:

1. Darko Bago, predsjednik
2. Ljubo Gavran, član
3. Mario Kovač, član
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II

Ovo rješenje  stupa na snagu danom donošenja,   a objavit  će se u Službenom glasniku općine 
Posušje.
 

                 Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                 OPĆINA POSUŠJE
                OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 02-02-47/04.                                                                                    PREDSJEDNIK
Posušje, 19.07.2004.                                                                                 Ivana Polić, v.r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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