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Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje 
(«Službeni glasnik općine», broj: 1/08 i 8/08) i 
članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća općine 
Posušje («Službeni glasnik općine», broj: 5/08 
i 9/08), Općinsko vijeće općine Posušje na 4. 
sjednici  održanoj  dana  20.2.2009.  godine 
donijelo je:

PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POSUŠJE 

ZA 2009. GODINU

Sukladno  pravima  i  obvezama  utvrđenim  u 
Statutu općine, Općinsko vijeće općine Posušje 
utvrđuje  svoj  Program  koji  sadrži 
odgovarajuće  zadatke,  nositelje  tih  priprema 
kao i rokove u okviru kojih će Općinsko vijeće 
razmatrati pitanja iz Programa rada.
Program rada Općinskog vijeća općine Posušje 
svrstan  je  u  dva  dijela:  normativni  dio  i 
tematsko-analitički dio, kako slijedi:

NORMATIVNI DIO

1.  Odluka  o  davanju  suglasnosti  na  godišnji 
plan i program aktivnosti «Ladanušić   čistoća» 
d.o.o. Rakitno
NOSITELJ:   Općinski  načelnik  i  Služba  za 
gospodarstvo, obnovu, razvitak i civilnu zaštitu 
                                                      ROK: veljača

2.  Odluka  o  naknadi  za  rad  Općinskog 
izbornog povjerenstva
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
opću upravu i društvene djelatnosti 
                                                      ROK: veljača 
  
3. Program rada Općinskog načelnika za 2009.god
NOSITELJ: Općinski načelnik 
                                                      ROK: veljača

4.  Odluka  o  uspostavljanju  Stručnog 
povjerenstva za davanje mišljenja pri izdavanju 
lokacijske dozvole 
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i   Služba  za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
                                                      ROK: veljača

5.  Odluka o utvrđivanju uvjeta i  kriterija za 
konačna  imenovanja  na  pozicije  u  regulirana 
tijela općine Posušje
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  nadležna 
služba                                           ROK: veljača 

  
6.  Odluka  o  određivanju  povjerenika  za 
formiranje Mjesne zajednice Posušje
NOSITELJ: Općinski načelnik, Služba za opću 
upravu i društvene djelatnosti 
                                          ROK: veljača/ožujak 

7. Odluka o načinu i uvjetima za priključenje 
na komunalnu infrastrukturu 
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Javno 
poduzeće „Komrad d.o.o.  Posušje 
                                          ROK: veljača/ožujak 
  
8.-Prijedlog Proračuna općine Posušje za 2009. 
godinu
-  Prijedlog  Odluke  o  izvršenju  proračuna  za 
2009. godinu
NOSITELJ:   Općinski  načelnik  i  Služba  za 
financije
                                          ROK: veljača/ožujak 
  
 9.  Rješenja  i  Odluke  iz  oblasti  imovinsko-
pravnih  poslova  rješavat  će  se  sukladno 
podnesenim zahtjevima
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar 
                                       ROK: veljača-prosinac

10.  Odluka  o  osnivanju  radnog  tijela  za 
pripremu  kulturnih  događanja  pod  nazivom 
„Posuško ljeto“ 
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
opću upravu i društvene djelatnosti 
                                                      ROK: ožujak
  
11.  Odluka  o  određivanju  prosječne  konačne 
građevinske cijene za 1 m2 stambenog prostora
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar 
                                                      ROK: ožujak

12.  Odluka  o  izmjeni   Odluke o utvrđivanju 
koeficijenta  za  obračun  plaće  Općinskog 
pravobranitelja općine Posušje
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
opću upravu i društvene djelatnosti 
                                                      ROK: ožujak
  
13.  Plan   prikupljanja,  odvoza  i  odlaganja 
komunalnog otpada
NOSITELJ:   Općinski  načelnik  i  Javno 
poduzeće „Komrad“ d.o.o. Posušje 
                                          ROK: ožujak/travanj 
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14. Odluka o formiranju odbora za provođenje 
turnira  u  nogometu  „Miljenko  Nenadić“ 
Posušje 2009. godina  
NOSITELJ:  Povjerenstvo  za  izbor  i 
imenovanja,  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
opću upravu i društvene djelatnosti 
                                                      ROK: travanj 
  
15.  Odluka  o  mreži  autobusnih  stajališta  na 
cestama na području općine Posušje
NOSITELJ:Općinski  načelnik,  Služba  za 
prostorno uređenje, i zaštitu okoliša i Služba za 
opću upravu i društvene djelatnosti    
                                                      ROK: travanj

16.  Završni račun za 2008. godinu
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
financije  

                               ROK: travanj/svibanj 
  

17.  Odluka  o  usvajanju  urbanističkog  plana 
„Martića križ“ koji obuhvaća zemljište koje se 
nalazi uz istočni rub groblja  „Martića križ“
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
                                        ROK: travanj/ svibnja
  
18.  Odluka  o  usvajanju  urbanističkog  plana 
„Martića križ“ koji obuhvaća zemljište koje se 
nalazi  sjeverozapadno  od  groblja  „Martića 
križ“,  koje  je  u  privatnom  vlasništvu  i  to 
sljedeće parcele: k.č.2150/1 i k.č. 2149/1 k.o. 
Bešlići
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
                                            ROK:svibanj/lipnja
  
19.  Prijedlog  Odluke  o  pravima  izabranih  i 
imenovanih dužnosnika općine Posuše
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
opću upravu i društvene djelatnosti 
                                           ROK: svibanj/lipanj

20.  Odluka  o  organiziranju  i  funkcioniranju 
zaštite i spašavanja               
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
gospodarstvo, obnovu razvitak i civilnu zaštitu 
                                                        ROK: lipanj
  
21.  Odluka  o  usvajanju  urbanističkog  plana 
„Omari“
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
                                                        ROK: lipanj 

22. Odluka o uvođenju besplatnog prijevoza za 
učenike osnovnih škola           
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
opću upravu i društvene djelatnosti 
                                                    ROK: kolovoz

23. Plan kapitalnih investicija-ažuriranje
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
financije 
                                           ROK: kolovoz/rujan
  
24.  Odluka  o  izmjeni  i  dopuni  Odluke  o 
građevinskom zemljištu
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar 
                                                         ROK: rujan 
  
25.  Odluka  o  usvajanju  regulacijskog  plana 
„Kružni tok-put za Mostar“
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
                                                    ROK: listopad
                                                       
26. Pravilnik o mjerilima i načinu dodjeljivanja 
i ustupanja grobnih mjesta na korištenje. 
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
                                        ROK: listopad/studeni

27. Pravilnik o održavanju groblja i uklanjanju 
otpada
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
                                           ROK: lipanj/studeni

28. Odluka o uvjetima upravljanja grobljem od 
strane pravne osobe koja upravlja grobljem
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
                                        ROK: listopad/studeni

29. Odluka o uvjetima i mjerilima za plaćanje 
naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje 
naknade za korištenje
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
                                        ROK: listopad/studeni

30.  Nacrt  proračuna općine Posušje za 2010. 
godinu  
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
financije  
                                        ROK: listopad/studeni 
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31.  Odluka  o  usvajanju  urbanističkog  plana 
„Vinjanski dom“
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
                                                   ROK: prosinac
  
32.  Odluka  o  usvajanju  urbanističkog  plana 
„Mokri dolac“
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
                                                   ROK: prosinac
  
33.  -  Prijedlog  proračuna  općine  Posušje  za 
2010. godinu
-  Prijedlog  Odluke  o  izvršenju  proračuna 
općine Posušje za 2010. godinu
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
financije      
                                                   ROK: prosinac
  
34.  Program rada Općinskog vijeća  za  2010. 
godinu
NOSITELJ:  Općinsko vijeće 
                                                   ROK: prosinac 
  
35.  Program  rada  Općinskog  načelnika  za 
2010. godinu 
NOSITELJ: Općinski načelnik
  
                ROK: prosinac/siječanj 2010. godine

TEMATSKO – ANALITIČKI DIO

1. Izvješće Općinskog pravobranitelja o stanju 
i aktivnostima u Općinskom  pravobraniteljstvu 
Posušje
NOSITELJ:  Općinski pravobranitelj 
                                          ROK: veljača/ožujak

2.Izvješće o radu „Javne vatrogasne postrojbe“ 
Posušje 
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i   „Javna 
vatrogasna postrojba“  Posušje 
                                                      ROK: ožujak
  
3. Informacija o radu Službe za zapošljavanje
Podružnica Posušje                            
NOSITELJ: Služba za zapošljavanje 
                                                      ROK: ožujak

4.  Informacija  o  radu  Policijske  postaje 
Posušje (stanje javnog reda i  mira,  sigurnosti 
prometa, kriminaliteta i dr.)
NOSITELJ: Policijska postaja Posušje 

                                                      ROK: ožujak
5. Informacija o radu  Doma zdravlja Posušje 
(s osvrtom na funkcioniranje hitne službe)
NOSITELJ: Dom zdravlja Posušje 
                                                      ROK: ožujak

6.  Izvješće  o  ostvarenju  Programa  rada 
Općinskog  vijeća  općine  Posušje  za  2008. 
godinu
NOSITELJ:  Općinsko vijeće 
                                                      ROK: ožujak

7. Izvješće o radu «Športskog saveza» Posušje
NOSITELJ: Športski savez 
                                                      ROK: ožujak
   
8. Izvješća o radu javnih poduzeća:
- „Komrad“ d.o.o. Posušje
-Veterinarska stanica d.o.o. Posuše
- Radio Posušje d.o.o.
- Akumulacija Tribistovo“ d.o.o. Posušje 
NOSITELJ: Pravne osobe ponaosob 
                                                      ROK: ožujak

9. Izvješća o radu javnih ustanova: 
- Centar za socijalni rad Posušje, 
- Narodna knjižnica Posušje
- Dječji vrtić „Posušje“,
- „Urbikom“ Posuše
NOSITELJ: Pravne osobe ponaosob 
                                                      ROK: ožujak
                                                                       
10.  Informacija  o  implementaciji  Zakona  o 
grobljima
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
                                                      ROK: ožujak

11.  Izvješća  Udruga  koje  se  financiraju  iz 
proračuna Općine Posušje    
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za opću 
upravu i društvene djelatnosti 
                                                      ROK: travanj
  
12. Izvješća    Udruga    proisteklih   iz 
Domovinskog  rata
- HVIDR-a podružnica Posušje
- UOPiN podružnica Posušje
-UDIVDR-a podružnica Posušje 
NOSITELJ: Služba za branitelje iz Domovinskog 
rata                                          
                                                      ROK: travanj 
  
13. Informacija o zgradi za branitelje i kriteriji 
za dodjelu stanova
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NOSITELJ: Služba za branitelje iz Domovinskog 
rata 
                                                      ROK: travanj
  
14.  Izvješće o  izvršenju  proračuna  općine  za 
prvi kvartal 2009. godine 
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
financije 
                                         ROK: travanj/svibanj
15. Informacija o broju korisnika ratnih vojnih 
invalida,  obitelji  poginulih  i  korisnika  po 
osnovu odličja po službenoj evidenciji
NOSITELJ: Služba za branitelje iz 
domovinskog rata  
                                                     ROK: svibanj 
                                                                      
16.  Informacija  o  stanju  lova  i  ribolova  na 
području općine Posuše
NOSITELJ:   Općinski  načelnik  i  Služba  za 
gospodarstvo, obnovu, razvitak i civilnu zaštitu 
                                                        ROK: lipanj 
  
17.  Izvješće  o  provedbi  Turnira  u  nogometu 
«Miljenko Nenadić»
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
opću upravu i društvene djelatnosti 
                                             ROK: lipanj/srpanj

18.  Polugodišnje  izvješće  o  radu  Općinskog 
načelnika                         
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  nadležne 
Službe
                                                       ROK: srpanj
  
19. - Izvješća o radu osnovnih škola,
-  Izvješća  o  radu  Srednje  Strukovne  škole 
Posušje i Gimnazije fra Grge Martića Posušje 
NOSITELJ: Pravne osobe ponaosob 
                                                       ROK: srpanj
  
20.  Polugodišnje  izvješće  o  ostvarenju 
Programa rada Općinskog vijeća
NOSITELJ: Općinsko vijeće 
                                                       ROK: srpanj

21.  Izvješće  o  izvršenju  Proračuna  za  šest 
mjeseci 2009. godine
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
financije                           ROK: srpanj/kolovoz 
  
22.  Informacija  o  radu  i  funkcioniranju 
mjesnih zajednica 
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
opću upravu i društvene djelatnosti  
                                                    ROK: kolovoz 

  
23.  Informacija  o  radu  Porezne  uprave  – 
ispostava Posuše
NOSITELJ:  Porezna  uprava  –  ispostava 
Posušje 
                                                    ROK: kolovoz

24. Informacija o radu Zavoda za zdravstveno 
osiguranje – Područni ured Posuše
NOSITELJ: pravna osoba 
                                                    ROK: kolovoz

25.  Informacija o radu Federalnog zavoda za 
mirovinsko i invalidsko osiguranje
- Županijska služba Ljubuški
NOSITELJ: pravna osoba 
                                                    ROK: kolovoz
                                                   
26.  Izvješće  o  provedbi  kulturnih  događanja 
pod nazivom «Posuško ljeto»
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
opću upravu i društvene djelatnosti              
                                           ROK: rujan/listopad
                                 
27.  Informacija  o  bespravnoj  gradnji  na 
području općine Posušje          
NOSITELJ:  Služba za gospodarstvo,  obnovu, 
razvitak  i  civilnu  zaštitu  i  Služba 
za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
                                                    ROK: listopad

28. Informacija o stanju privatizacije poduzeća 
u općini Posušje
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
gospodarstvo, obnovu, razvitak i civilnu zaštitu 
                                                    ROK: listopad

29.  Izvješće  o  izvršenju  Proračuna  za  devet 
mjeseci 2009. godine
NOSITELJ:  Općinski  načelnik  i  Služba  za 
financije   
                                        ROK: listopad/studeni
                                   
30.  Informacija  o  stanju  odvoza,  odlaganja 
komunalnog otpada, i stanju okoliša
NOSITELJ:   Općinski  načelnik  i  Služba  za 
prostorno  uređenje  i  zaštitu  okoliša,  Javna 
ustanova «Urbikom»   
                                                     ROK: studeni

31.  Izvješće  o  radu  radnih  tijela  Općinskog 
vijeća
NOSITELJ: Predsjednici radnih tijela 
                    ROK: prosinac 2009/siječanj 2010
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Općinsko vijeće će sukladno svojoj nadležnosti 
donositi  i  druge  odluke  kao  i  izmjene 
postojećih  odluka  sukladno  pozitivnim 
zakonskim propisima.
Sukladno  svojoj  nadležnosti  Općinsko  vijeće 
će  davati  suglasnosti  na  opće  i  pojedinačne 
akte općinskih tijela, organizacija i poduzeća te 
vršiti izbor, imenovanja i razrješenja sukladno 
Zakonu, Statutu i Poslovniku.
Program rada bit  će  objavljen u «Službenom 
glasniku općine».

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

Broj:  01-02-271/08.                           PREDSJEDNIK 
Posušje,20.2.2009. godine            Zdenko Bošnjak, v.r. 

___________________________________

Temeljem  članka  7.  Zakona  o  ministarskim, 
vladinim  i  drugim  imenovanjima  Federacije 
Bosne  i  Hercegovine  („Službene  novine 
Federacije BiH“, broj: 12/03 i 34/03) i članka 
114. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik 
općine Posušje“,  broj  1/08 i  8/08),  Općinsko 
vijeće općine Posušje na 4.  sjednici  održanoj 
dana 20.2.2009. godine, donijelo je:

O D L U K U
o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna 
imenovanja na pozicije u regulirana tijela 

općine Posušje

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za 
imenovanje Nadzornih odbora javnih poduzeća 
te Upravnih vijeća i  Školskih odbora  javnih 
ustanova  u nadležnosti općine Posušje.

Članak 2.
Za članove Nadzornih odbora javnih poduzeća 
može biti imenovan kandidat koji ispunjava 
sljedeće opće uvjete:
- da je državljanin BiH,
- da je stariji od 18 godina,
-da nije otpušten iz državne službe kao rezultat 
disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u 
BiH  u  razdoblju  od  3  godine  prije  dana 
objavljivanja upražnjene pozicije,
- da nije pod optužbom Međunarodnog suda za 
ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH),
-  da  nije  osuđivan  za  kazneno  djelo  i  za 
gospodarski  prijestup nespojive s  dužnošću u 

reguliranom  tijelu,  pet  godina  od 
pravomoćnosti  presude,  isključujući  vrijeme 
zatvorske kazne,
-  da  nije  osoba  kojoj  je  pravomoćnom 
presudom  suda  zabranjeno  obavljanje 
aktivnosti na poziciju na koju se kandidira,
-  da  nije  stariji  od  65  godina  na  dan 
imenovanja,
-  da  nije  na  funkciji  u  političkoj  stranci  u 
smislu  članka  5.  Zakona  o  ministarskim, 
vladinim  i  drugim  imenovanjima  Federacije 
Bosne  i  Hercegovine  („Službene  novine 
Federacije BiH“, broj: 12/03 i 34/03),
-  da  nema  privatni  financijski  interes  u 
reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu 
članka  2.  točke  1.2.  Zakona  o  ministarskim, 
vladinim  i  drugim  imenovanjima  Federacije 
Bosne i Hercegovine,
-  da  nije  dioničar  s  50  %  i  više  dionica, 
ravnatelj  i  član  uprave  bilo  kojeg  dioničkog 
društva kao i vlasnik s 50% i više vlasništva, 
ravnatelj  i  član  uprave  bilo  kojeg  društva  s 
ograničenom odgovornošću,
-  da  nije   predsjednik  ili  član  Nadzornog ili 
Upravnog odbora drugog društva s većinskim 
državnim kapitalom ili institucije,
-  da  nije  izabrani  dužnosnik,  nositelj  izvršne 
vlasti  ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu 
interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i 
Hercegovine  («Službene  novine  Federacije 
BiH», broj: 70/08).

Članak 3.
Opći uvjeti navedeni u članku 2. ove Odluke se 
primjenjuju  i  na  imenovanje  predsjednika  i 
članova  Upravnih  vijeća  i  Školskih  odbora 
javnih  ustanova,  osim  uvjeta  navedenih  u 
alinejama 10, 11 i 12.

Članak 4.
Posebni  uvjeti  koje  kandidati  trebaju 
ispunjavati za pozicije navedene u članku 2. i 
3. su:
- visoka ili viša stručna sprema,
- najmanje 3 godine radnog iskustva.

Članak 5.
Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne 
uvjete, u postupku izbora uzet će se u obzir i 
sljedeći kriteriji:

- rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
- prilagodljivost timskom radu,
- komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
- poznavanje organizacije i  djelatnosti  javnog 
poduzeća ili ustanove.
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Članak 6.
Javni  oglas  za  imenovanje  na  pozicije  u 
regulirana  tijela  općine  raspisuje  Općinski 
načelnik.
Povjerenstvo  za  izbor  koje  je  zaduženo  za 
razmatranje prijava imenuje Općinski načelnik. 
Končano  imenovanje  kandidata  u  regulirana 
tijela općine je u nadležnosti Općinskog vijeća.

Članak 7.
Ista osoba može biti imenovana:
-  najviše  u  jedan  Nadzorni  odbor  javnog 
poduzeća  i  jedno  Upravno  vijeće  odnosno 
Školski odbor javne ustanove,
ili
-  najviše  u  dva  Upravna  vijeća  odnosno 
Školska odbora javnih ustanova.        

Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka  o  utvrđivanju  uvjeta  i  kriterija  za 
konačna  imenovanja  na  pozicije  u  regulirana 
tijela općine Posušje („Službeni glasnik općine 
Posušje“, broj 2/06).
Postupci započeti prije stupanja na snagu ove 
Odluke,  provest  će  se  sukladno  uvjetima  i 
kriterijima koji su važili po ranijoj Odluci. 

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 
„Službenom glasniku općine Posušje“.

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

Broj:  01-02-32/09.                           PREDSJEDNIK 
Posušje,20.2.2009. godine            Zdenko Bošnjak, v.r. 

___________________________________

Na temelju članka 24. točke 17. Statuta općine 
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“ 
broj: 1/08 i 8/08) i članka 28. i 35. Poslovnika 
Općinskog  vijeća  općine  Posušje  („Službeni 
glasnik  općine  Posušje“,  broj:  5/08  i  9/08), 
Općinsko vijeće općine Posušje na 4. sjednici 
održanoj dana 20.2.2009. godine donijelo je:
  

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju

Etičkog povjerenstva
I.

U  Odluci  o  osnivanju  Etičkog  povjerenstva 
(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 1/09) 

u članku II. točki 3. riječ „Dragoja“ zamjenjuje 
se riječju „Bešlić“.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a  bit  će  objavljena  u  „Službenom  glasniku 
općine Posušje.

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

Broj:  01-02-26/09.                           PREDSJEDNIK 
Posušje,20.2.2009. godine            Zdenko Bošnjak, v.r. 

___________________________________

Na temelju članka 24. točke 17. Statuta općine 
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“, 
broj:  1/08  i  8/08)  i  članka  79.  Poslovnika 
Općinskog  vijeća  općine  Posušje  („Službeni 
glasnik  općine  Posušje“,  broj:  5/08  i  9/08), 
Općinsko vijeće općine Posušje na 4. sjednici 
održanoj dana 20.2.2009. godine donijelo je:
  

RJEŠENJE
o razrješenju članova Povjerenstva za 

izbor Nadzornih odbora i Upravnih vijeća

I.
Razrješava se Povjerenstvo za izbor Nadzornih 
odbora i Upravnih vijeća radi isteka mandata:

1. Bernardin Bakula, član
2. Branka Milićević, član
3. Ivanka Arapović Galić, član
4. Iva Tomić, član
5. Milan Penava, član

II.
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom 
donošenja,  a  bit  će objavljeno u „Službenom 
glasniku općine Posušje“.

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

Broj:  01-05-33/09.                           PREDSJEDNIK 
Posušje,20.2.2009. godine            Zdenko Bošnjak, v.r. 

___________________________________

Na temelju članka 45. Statuta općine Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08 
i  8/08)  i  članka  79.  i  142.  Poslovnika 
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Općinskog  vijeća  općine  Posušje  („Službeni 
glasnik  općine  Posušje“,  broj:  5/08  i  9/08) 
Općinsko vijeće općine Posušje na 4. sjednici 
održanoj dana 20.2.2009. godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog 

načelnika općine Posušje
za 2008. godinu

I.
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika 
općine Posušje za 2008. godinu, s tim da se u 
Izvješću  navedu  i  natječaji  koje  je  Općina 
provela,  sukladno  Zakonu  o  javnim 
nabavkama.

II.
Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenom 
glasniku općine Posušje“.

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

Broj:  01-05-34/09.                           PREDSJEDNIK 
Posušje,20.2.2009. godine            Zdenko Bošnjak, v.r. 

___________________________________

Na temelju člana 38. stavak 1.točka 10. Statuta 
Općine  Posušje  (“Službeni  glasnik općine 
Posušje"  broj:1/08  i  8/08)  a  u  skladu  sa 
Memorandumom o razumijevanju zaključenim 
dana   16.04.2008  godine,  između  općine 
Posušje  i  Projekta  Upravne  Odgovomosti  u 
BiH (GAP) Općinski načelnik općine Posušje 
dana:10.02.2009  godine, donio je slijedeću: 

O D L U K U
O USPOSTAVLJANJU CENTRA ZA 

DOZVOLE U  OKVIRU  CENTRA  ZA 
USLUGE GRAĐANIMA U OPĆINI POSUŠJE

I.   U općini Posušje (u daljem tekstu, Općina) 
uspostavlja se Centar za dozvole.
Centar  za  dozvole  će  biti  lociran  u  okviru 
Centra za usluge građanima, u zgradi općine, u 
Ulici fra Grge Martića 30.

II. Uspostavljanje  Centra  za  dozvole  biti  će 
rezultat zajedničkog angažiranja Općine i GAP 
Projekta,  u  okviru  realizacije  projekta 
unaprijeđenja  pružanja  usluga  građanima  u 
oblasti urbanizma i građenja.

III.  Između Općine  Posušje   i GAP-a je 
potpisan Sporazum o obimu poslova na 
uspostavljanju Centra za dozvole, koji, između 
ostalog, regulira slijedeće:

-  vrste i sadržaj aktivnosti koje je neophodno 
poduzeti,
- nosioce i raspodjelu pojedinačnih aktivnosti u 
realizaciji, izmedu Općine i GAP-a,
-  troškove  pojedinih  aktivnosti  i ukupne 
troškove uspostavljanja Centra,
- podjelu finansiranja od strane Općine i GAP-a,
-  rokove za realizaciju pojedinačnih aktivnosti 
i  rok  za  uspostavljanja  Centra  za  dozvole,  u 
skladu sa dinamikom realizacije GAP Projekta,
-  druga  pitanja  od  značaja  za  uspostavljanje 
Centra za dozvole.

IV.  Formira  se  Savjetodavni  odbor  za 
urbanizam i građenje, u okviru uspostavljanja 
Centra  za  dozvole  unutar  Općine  Posušje,  u 
svrhu  pružanja  podrške  prilikom  provođenja 
projekta  i  davanja  smjernica  za  rad  lokalnih 
tijela  uprave  i  javnih  poduzeća,  te  ima 
savjetodavnu  ulogu  i  bavi  se  tehničkim  i 
organizacionim aspektima projekta.
Članovi Savjetodavnog odbora biti će 
imenovani na osnovu Memoranduma o 
razumijevanju o uspostavljanju Centra za 
dozvole,  potpisanog između Općinskog 
načelnika i zvaničnika općinskih tijela i javnih 
ustanova i poduzeća, relevantnih ministarstava, 
nevladinih organizacija i grupa građana. 

Članove Savjeta čine zvaničnici:
- Općinski načelnik
- Koordinator Radne grupe
- Ministar   prostornog   uređenja    Županije   
  Zapadnohercegovačke
- Ministar   gospodarstva   Županije   
  Zapadnohercegovačke
- Direktor   Uprava   za   ceste   Županije   
  Zapadnohercegovačke
- Direktor  JP  “KOMRAD”  Posušje
- Rukovoditelj   poslovnice   Posušje   JP  
  Elektorprivreda  HZ HB
- Rukovoditelj poslovnice Posušje  HT Mostar
- Ravnatelj JU “URBICOM” Posušje

ili njihovi izabrani i ovlašteni predstavnici.

V.  U svrhu pružanja stručnih i savjetodavnih 
mišljenja i prijedloga,  te dnevne koordinacije 
svih   predloženih  aktivnosti  Centra  za 
izdavanje  dozvola  i  redovnog  informiranja 
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Savjetodavnog odbora o aktivnostima vezanim 
za implementaciju Akcijskog plana, formira se 
Radna grupa Centra za dozvole (u daljem 
tekstu: Radna grupa), u sastavu: 

-  Dijana  Jurišić,  Koordinator Radne grupe, 
pomoćnik  načelnika  za  imovinsko  pravne, 
geodetske  poslove  i  katastar
- Milan  Zlopaša,  član,  Pomoćnik  načelnika   
za  prostorno  uređenje  i  zaštitu  okoliša
- Velimir  Markota,  član  IT  Administrator
-  Ivan Barišić,  član Mlađi  referent  izmjere  u 
Službi  za  imovinsko  pravne,  geodetske 
poslove i    katastar
- Andrijana  Ereš  član,   Stručni  suradnik  za 
upravno  rješavanje  u  službi  za  prostorno 
uređenje  i  zaštitu  okoliša
- Petar  Petric  član,  pripravnik u službama za  
U
pravu  općine  Posušje
Glavne funkcije Radne grupe, između ostalog, 
mogu  uključivati  stalnu  koordinaciju  i 
implementaciju  projekta,  definiranje  glavnih 
zadataka,  organizacija  rada  putem 
Koordinatora, te nastavljanje procesa praćenja i 
unapređenja rada Centra za dozvole.

Za koordinaciju svih aktivnosti na 
uspostavljanju Centra za dozvole,  zaduženog 
za provođenje zadataka Radne grupe i kontakte 
sa GAP-om, ispred Općine Posušje, imenuje se 
Dijana  Jurišić Pomoćnik  načelnika  za 
imovinsko  pravne,  geodetske  poslove  i 
katastar.

VI. Koordinator Radne grupe je odgovoran za 
dnevne  aktivnosti  pilot  projekta  vezane  za 
centar,  uključujući  interakciju  GAP-a  i 
Savjetodavnog  odbora,  provođenje  svih 
aktivnosti  vezanih  za  odnose  sa  javnošću  i 
medijima,  održavanje  sastanaka  sa  Općinskim 
načelnikom, Rukovodiocem Centra za pružanje 
usluga građanima, općinskim vijećem, itd.

VII. Način rada i zadaci Savjetodavnog odbora, 
Radne grupe i Koordinatora radne grupe biti će 
definirani i utvrđeni Pravilnikom o radu.

VIII. Ova Odluka stupa na snagu danom objave 
u  „Službenom  glasniku  općine  Posušje”,  a  o 
njenom  provođenju  staraće  se  Općinski 
načelnik.

IX.  Općinski načelnik će upoznati vijećnike sa 
ovom Odlukom na sjednici Općinskog vijeća.

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

Broj:  01-103/09.                        OPĆINSKI NAČELNIK 
Posušje,10.2.2009. godine                 Petar Polić, v.r.

___________________________________
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