
  
Na temelju članka 4. Odluke o dodjeli koncesije za prikupljanje, odvoženje i odlaganje smeća 
(«Službeni glasnik općine», broj: 4/2001) i članka 28. stavak 2. Statuta općine Posušje 
(«Službeni glasnik općine», broj: 4/04), Općinsko vijeće općine Posušje, na sjednici održanoj 
dana 28.02.2005. godine,  d o n i j e l o  j e :

O  D  L  U  K  U
o  davanju  suglasnosti na godišnji plan i program

aktivnosti Ladanušić čistoća d.o.o. Rakitno

                                                                      I

Daje se suglasnost na godišnji plan i program aktivnosti prikupljanja i odvoza komunalnog 
otpada  za  razdoblje  1.1.2005.  do  31.12.2005.  godine  poduzeću  Ladanušić  čistoća  d.o.o. 
Rakitno.
                                                                     II

Ova suglasnost objavit će se u Službenom glasniku općine Posušje.

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

Broj: 02-19-38/05.                                                                                  PREDSJEDNIK 
Posušje, 28.02.2005.                                                                            Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..

Na  temelju  članka  22.  Zakona  o  prostornom  uređenju  («Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke»,  broj:  4/99,  15/01  i  10/03)  i  članka  83.  Statuta  općine  Posušje 
(«Službeni glasnik općine», broj: 4/04), Općinsko vijeće kao nosilac donošenja planova na 
sjednici održanoj dana 28.02.2005. godine, donijelo je:

                                                                                                              
O D L U K U

o  usvajanju regulacijskog  plana
«BLEKAVA» Vir

I

Usvaja  se  regulacijski  plan  «BLEKAVA» Vir  koji  se  donosi  radi  oblikovanja  parcele  na 
društvenom zemljištu  na  lokalitetu  «Blekava»  (u  naselju  Čubrina)  MZ  Vir,  za  izgradnju 
gospodarskog objekta.
Urbanističko-tehnički uvjeti dati su u izradi regulacijskog plana.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz regulacijskog plana.

61



II

Prijedlog regulacijskog plana «BLEKAVA» Vir izradila je Služba za prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša općine Posušje.

III

Odluka  o usvajanju stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku 
općine».

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

Broj: 02-23-49/05.                                                                                  PREDSJEDNIK 
Posušje, 28.02.2005.                                                                            Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..

Na temelju članka 31. i 94. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik 
općine», broj: 6/04), Općinsko vijeće  općine Posušje na sjednici održanoj dana 28.02.2005. 
godine, donijelo je:

O D L U K U
o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja

pod nazivom «Posuško ljeto»

I.

Osniva  se  radno tijelo  za  pripremu kulturnih  događanja   pod nazivom «Posuško ljeto» u 
sljedećem sastavu:

1. pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti,
2. Općinski načelnik,
3. predsjednik Općinskog vijeća,
4. predsjednik Matice hrvatske ogranak Posušje,
5. predsjednik HKD Napredak ogranak Posušje,
6. predsjednik HKUD fra Petar Bakula,
7. Helena Lončar, predstavnik kluba vijećnika HDZ,
8. Vjekoslav Čamber, predstavnik kluba vijećnika koalicije HSP – Đapić – Dr.Jurišić, 

UHSP, Nezavisni pravaši.

II.

Radno tijelo je zaduženo za pripremu odluke, programa, određivanje termina održavanja 
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kulturnih događanja pod nazivom «Posuško ljeto».

III.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine».

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

Broj: 02-40-48/05.                                                                                  PREDSJEDNIK 
Posušje, 28.02.2005.                                                                            Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..

Na temelju članka 1. 10. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», 
broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02 i 20/04), i točke 4. Smjernica za utvrđivanje prestanka 
mandata izabranih članova tijela vlasti  («Službeni  glasnik BiH», broj:  11/03) i  članka 83. 
Statuta  općine  Posušje,  («Službeni  glasnik  općine»,  broj:  4/04),  Općinsko  vijeće  općine 
Posušje na sjednici održanoj dana  28.02.2005. godine,  d o n i j e l o   j e :

R  J  E  Š  E  N  J  E
o prestanku mandata

I.

MARIU JUKIĆ, vijećniku Općinskog vijeća općine Posušje utvrđuje se prestanak mandata 
zbog podnošenja ostavke na dužnost vijećnika iz razloga nespojivosti s dužnosti državnog 
službenika.

II.

Ovo Rješenje će se objaviti u «Službenom glasniku općine».

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

Broj: 02-34-26/05.                                                                                  PREDSJEDNIK 
Posušje, 28.02.2005.                                                                             Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..
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Temeljem članka 217. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije  BiH», 
broj:  2/98),  postupajući  po  zahtjevu  Službe  za  imovinsko  –  pravne,  geodetske  poslove  i 
katastar  općine  Posušje,  predsjednik  Općinskog  vijeća  općine  Posušje  dana  10.02.2005. 
godine, d o n o s i :

Zaključak o ispravci greške
u rješenju br. 05-31-18/05

Ispravlja  se  greška  u  Rješenju  br.  05-31-18/05.  od  28.01.2005.  godine  na  način  da  se  u 
dispozitivu rješenja u točki I u drugom retku umjesto broja k.č. 2920/97 stavi broj  2920/102.

Ispravljanje greške se vrši iz razloga što je k.č. 2920/97 formirana prilikom stavljanja izmjene 
plana br. 02-02-1128/03. od 02.10.2003. godine na kat. plan, pa predlažem da se stavi prvi 
naredni podbroj:
Zaključak o ispravci greške u Rješenju proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi 
pravni učinak i Rješenje br.  05-31-18/05, koje se ispravlja.

Zaključak o ispravci greške u Rješenju prilaže se u izvorniku rješenja i čini njegov sastavni 
dio.

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

Broj: 05-31-18/05.                                                                                  PREDSJEDNIK 
Posušje, 10.02.2005.                                                                            Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..

Na temelju članka 217. stavak 2. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije 
BiH», broj: 2/98 i 48/99), predsjednik Općinskog vijeća općine Posušje, d o n o s i :

Z A K L J U Č A K
o ispravci greške u rješenju

1. U svim primjercima točke I stav 2. izreke rješenja broj: 08-41-969-2/04, donesenog na 
sjednici vijeća održanoj dana 28.01.2005. godine ispravlja se greška:

- umjesto površine 585 m2 treba da stoji površina 568 m2.

2. Ovaj zaključak čini sastavni dio Rješenja iz točke 1. ovog zaključka i prilaže se 
izvorniku rješenja.
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O b r a z l o ž e n j e

Prilikom izrade Rješenja  broj:  08-41-969-2/04. potkrala se tehnička greška te je  pogrešno 
napisano u točki I stav 2. «u površini od 585 m2» a trebalo je navesti «u površini od 568 m2» 
stoga je sukladno članku 217. stavak 2. Zakona o upravnom postupku riješeno kao u izreci.

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

Broj: 08-41-969-2/04.                                                                            PREDSJEDNIK 
Posušje, 14.02.2005.                                                                            Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..

Na temelju članka 217. stavak 2. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije 
BiH», broj: 2/98 i 48/99), predsjednik Općinskog vijeća općine Posušje, d o n o s i :

Z A K L J U Č A K
o ispravci greške u rješenju

3. U svim primjercima rješenja broj: 08-41-969-4/04, donesenog na sjednici Općinskog 
vijeća održanoj dana 28.01.2005. godine ispravlja se u obrazloženju greška:

- umjesto Tomislava treba da stoji Maria.

4. Ovaj zaključak čini sastavni dio Rješenja iz točke 1. ovog zaključka i prilaže se 
izvorniku rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Prilikom izrade Rješenja  broj:  08-41-969-4/04. potkrala se tehnička greška te je  pogrešno 
napisano u obrazloženju rješenja «Tomislava» a trebalo je navesti «Maria» stoga je sukladno 
članku 217. stavak 2. Zakona o upravnom postupku riješeno kao u izreci.

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

Broj: 08-41-969-4/04.                                                                            PREDSJEDNIK 
Posušje, 14.02.2005.                                                                           Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..
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