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Na temelju članka 21., 22. i 23. Zakona o 
prostornom uređenju („Narodne novine 
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99, 
15/01 i 10/03) i članka 24. točka 5. Statuta 
općine Posušje („Službeni glasnik općine 
Posušje“, broj 1/08, 8/08 i 2/10), Općinsko 
vijeće općine Posušje na 32. sjednici održanoj 
dana  21.3.2011. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o pristupanju izradi izmjene i dopune 

regulacijskog plana „LOKVICE“ 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i 
dopune regulacijskog plana za lokalitet 
„Lokvice“ u Posušju, općina Posušje. 
 

Članak 2. 
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište 
koje se nalazi sa sjeverne strane Vukovarske 
ulice (novoizgrađena prometnica „Južna 
obilaznica“), južno i jugoistočno od naselja 
„Carski gaj“ do kružnog toka – Raskrižje za 
Mostar u Posušju, općina Posušje.      
 

Članak 3. 
Smjernice za izradu izmjene i dopune 
regulacijskog plana „LOKVICE “ su sljedeće: 
Za područje koje je obuhvaćeno planom 
„LOKVICE “ uzimajući u obzir stanje na 
terenu izvršiti preoblikovanje parcela za 
potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa 
vezanih  za  nadoknadu  zemljišta  izuzetog   
za potrebe izgradnje Vukovarske ulice 
(novoizgrađena prometnica „Južna 
obilaznica“)  i za druge potrebe. 
 

Članak 4. 
Sredstva za financiranje izrade Plana su 
osigurana u Proračunu općine Posušje. 
 

Članak 5. 
 Za nositelja pripreme za izradu izmjene i 
dopune regulacijskog plana „LOKVICE“ 
određuje se Služba za prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša općine Posušje.  
Nositelj pripreme za izradu plana će osigurati 
svu raspoloživu dokumentaciju potrebnu za 
izradu Plana i osigurati suradnju svih korisnika 
prostora s ciljem da se izradom regulacijskog 
plana usklade potrebe i planska rješenja. 
 
 

Članak 6. 
Za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana 
„LOKVICE“ odredit će se najpovoljniji 
ponuditelj koji će biti odabran putem javnog 
natječaja.  
Sukladno uvjetima tenderske dokumentacije, 
odluke o dodjeli ugovora najpovoljnijem 
ponuditelju, općina Posušje će zaključiti 
odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa 
Zakonom o javnim nabavkama („Službeni 
glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 
24/06, 70/06 i 12/09). 
 

Članak 7. 
Nositelj pripreme za izradu plana je obavezan 
sačiniti program uključivanja javnosti u javne 
rasprave po svim fazama izrade Plana i 
organizirati njihovo provođenje, te o tome 
redovito informirati Općinsko vijeće. Javna 
rasprava će trajati  30 dana. 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od 
dana njenog objavljivanja u „Službenom 
glasniku općine Posušje“. 
 
                Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
                OPĆINA POSUŠJE 
             OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
Broj: 01-23-44/11                                PREDSJEDNIK 
Posušje, 21.3.2011. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
                                                                                                     

Temeljem članka 114. stavak 2. Statuta općine 
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, 
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) i članka 34. stavka 4. 
Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 5/08, 
9/08 i 10/10) Općinsko vijeće općine Posušje 
na 32. sjednici održanoj dana 21.3.2011. 
godine, donijelo je 
                                                                                                     

O D L U K U 
o utvrđivanju uvjeta i kriterija za 

imenovanje vanjskih članova stalnih radnih 
tijela Općinskog vijeća 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za 
imenovanje vanjskih članova stalnih radnih 
tijela Općinskog vijeća općine Posušje (u 
daljem tekstu: vanjski članovi). 
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Članak 2. 
Za vanjskog člana može biti imenovan 
kandidat koji ispunjava sljedeće opće uvjete: 

- da je državljanin BiH 
- da je stariji od 18 godina 
- da ima prebivalište na području općine 

Posušje 
- 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. 
 

Članak 4. 
Posebni uvjeti koje kandidati trebaju 
ispunjavati su: 

- visoka ili viša stručna sprema (po 
mogućnosti odgovarajućeg zanimanja 
zavisno u koje se Povjerenstvo 
kandidira) 

Iznimno od stavka 1. ovog članka za vanjskog 
člana može biti imenovana osoba koja ima 
završenu srednju stručnu spremu - IV stupanj s 
višegodišnjim iskustvom i dokazanim 
rezultatima u radu radnih tijela Općinskog 
vijeća. 
 

Članak 5. 
Prilikom imenovanja vanjskih članova Etičkog 
povjerenstva uzet će se u obzir i kriteriji 
propisani Etičkim kodeksom, a za imenovanje 
Koordinacijskog tima za partnerstvo kriteriji 
propisani Vodičom za partnerstvo.  
 

Članak 6. 
Prilikom  imenovanja  vodit  će  se  računa    
da sastav tijela osigurava ravnopravnu 
zastupljenost spolova. 
 

Članak 7. 
Javni poziv za odabir vanjskih članova 
objavljuje Povjerenstvo za izbor i imenovanja 
Općinskog vijeća. Javni poziv se objavljuje 
putem lokalne radio postaje, na oglasnoj ploči 
zgrade općine i web stranici općine.   
Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana 
objavljivanja. 
 
 
 
 

Članak 8. 
Nakon dostavljenih prijava, Povjerenstvo za 
izbor i imenovanja utvrđuje listu kandidata koji 
ispunjavaju uvjete za izbor vanjskog člana. 
Povjerenstvo za izbor i imenovanja podnosi 
Općinskom vijeću prijedloge za članove radnih 
tijela s utvrđene liste kandidata. 
Iznimno od stavka 2. ovog članka prijedlog za 
imenovanje članova Etičkog povjerenstva 
podnosi Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i 
propise. 
 

Članak 9. 
Ukoliko vanjski član radnog tijela bude 
razriješen dužnosti, imenovanje novog člana 
predlaže se s utvrđene liste kandidata. 
  

Članak 10. 
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: 01-02-56/11                                PREDSJEDNIK 
Posušje, 21.3.2011. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
                                                                                                     

Temeljem članka 24. točka 2. i 114. stavak 2. 
Statuta općine Posušje (“Službeni glasnik 
općine Posušje”, broj 1/08, 8/08 i 2/10), a u 
svezi s člankom 6. stavak 2. Odluke o izborima 
za članove vijeća mjesnih zajednica općine 
Posušje (“Službeni glasnik općine Posušje”, 
broj 2/11), Općinsko vijeće općine Posušje na 
32. sjednici održanoj dana 21.3.2011. godine, 
donijelo je 
 

  O D L U K U 
o raspisivanju i održavanju izbora za 
članove vijeća mjesnih zajednica općine 

Posušje 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće općine Posušje raspisuje 
izbore za članove vijeća mjesnih zajednica 
općine Posušje.  

 
Članak 2. 

Izbori iz članka 1. ove odluke održat će se u 
nedjelju 05. lipnja 2011. godine u vremenu od 
9:00 do 15:00 sati. 
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Članak 3.  
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od 
dana objavljivanja u “Službenom glasniku 
općine Posušje”. 
 
                Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
                OPĆINA POSUŠJE 
             OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
Broj: 01-05-58/11                                PREDSJEDNIK 
Posušje, 21.3.2011. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
 
Na temelju članka 4. Odluke o dodjeli 
koncesije za prikupljanje, odvoženje i 
odlaganje smeća („Službeni glasnik općine“, 
broj 4/01) a u svezi članka 24. stavka 1. točka 
2. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik 
općine“, broj 1/08, 8/08 i 2/10), Općinsko 
vijeće općine Posušje na 32. sjednici održanoj 
dana 21.3.2011.godine, donosi 
 
 

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

aktivnosti 
poduzeću Ladanušić čistoća d.o.o. Rakitno 

 
I. 

Daje se suglasnost na godišnji plan aktivnosti 
prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za 
2011. godinu, poduzeću Ladanušić čistoća 
d.o.o. Rakitno. 
 

II. 
Ova suglasnost objavit će se u „Službenom 
glasniku općine Posuše“. 
                                                                                                                         __________________________________ 
                Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
                OPĆINA POSUŠJE 
             OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
Broj: 01-23-45/11                                 PREDSJEDNIK 
Posušje, 21.3.2011. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
 
Na temelju članka 4. stavak 2.  Zakona o 
prometu nepokretnosti («Službeni list SR 
BiH», broj: 38/78, 4/89, 29/90 i 22/91), članka 
24. i 114. Statuta općine Posušje («Službeni 
glasnik općine», broj: 1/08, 8/08 i 2/10),  
Općinsko vijeće općine Posušje, na 32. sjednici 
održanoj dana  21.3.2011. godine,  donosi 
 

ODLUKU 
o gubljenju statusa nepokretnosti u općoj 

upotrebi 
 

Članak 1. 
Utvrđuje se da je izgubilo status nekretnine u 
općoj upotrebi-puta dio zemljišta označenog 
kao: 
 - k.č. broj: 789, put četvrtog reda, k.o. Vir,  
upisan u posjedovnom listu broj 30,  površine  
25 m2 (od ukupne površine 2483 m2),  prema 
grafičkom prikazu  koji je sastavni dio odluke, 
državno vlasništvo-korisnik Putevi Posušje. 
 

Članak 2. 
Utvrđuje se da je zemljište iz članka 1. ove 
Odluke postalo građevinsko zemljište.  
 

Članak 3. 
Služba za imovinsko pravne, geodetske 
poslove i katastar brisat će izvršeni upis 
nekretnine-zemljišta u općoj upotrebi iz članka 
1. ove Odluke, a navedeno zemljište će se 
upisati kao državno vlasništvo čiji je nosilac 
prava Općina Posušje s dijelom 1/1.  
                                  

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na pravnu snagu danom 
donošenja, a ista se ima objaviti u Službenom 
glasniku općine Posušje. 
 
                Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
                OPĆINA POSUŠJE 
             OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
Broj: 01-31-40/11                                 PREDSJEDNIK 
Posušje, 21.3.2011. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

 
Temeljem članka 14. stavak 4. Zakona o 
izvlaštenju («Službene novine Federacije 
Bosne i Hercegovine»; broj: 70/07, postupajući 
po prijedlogu Općinskog načelnika općine 
Posušje, broj: 01-178/11., od 11.3.2011. 
godine, za utvrđivanje javnog  interesa za 
izgradnju puta Osoje-Gorica,  Općinsko vijeće 
općine Posušje, na 32. sjednici održanoj dana 
21.3.2011. godine, d o n o s i 

 
O D L U K U 

 
Članak 1. 

Utvrđuje se da je od JAVNOG INTERESA za 
općinu Posušje izgradnja puta Osoje – 
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Gorica, te da se radi izgradnje istog i 
pratećih objekata može pristupiti 
izvlaštenju-utvrđivanju prava vlasništva,  na 
nekretninama-zemljištu čiji katastarski podaci  
se nalaze u privitku i sastavni su dio ove 
Odluke.  
 

Članak 2. 
Određuje se da je Općina Posušje korisnik 
izvlaštenja nekretnina-zemljišta iz članka 1. 
ove Odluke.                              
 

Članak 3. 
Interes Općine Posušje  na nekretninama-
zemljištu iz članak 1. ove Odluke, utvrđuje se 
na temelju Plana izvlaštenja-Geodetskog 
elaborata izvlaštenja predmetnog zemljišta 
na relaciji Osoje-Gorica, izrađen od strane 
Katastra Posušje, od Rujna 2010. godine.  
 

Članak 4. 
Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni 
spor podnošenjem tužbe Županijskom sudu 
Široki Brijeg u roku od 30 dana od dana 
dostavljanja iste. 
Tužba se podnosi neposredno sudu. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka se ima objaviti u „Službenom 
glasniku  općine Posušje“. 
 
                Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
                OPĆINA POSUŠJE 
             OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
Broj: 01-31-59/11                                 PREDSJEDNIK 
Posušje, 21.3.2011. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
                                                                                                        

Temeljem članka  44. a u svezi članka 45.  
stavak 2. točka iii. Zakona o građevinskom 
zemljištu («Službene novine Federacije Bosne 
i Hercegovine», broj: 25/03, 16/04 i 67/05), 
članka 200. Zakona o upravnom postupku 
(«Službene novine Federacije Bosne i 
Hercegovine«, broj: 2/98 i 48/99), postupajući 
po zahtjevu broj: 05-31-29/11 od 27.01.2011. 
godine, «Elektroprivrede HZ HB» d.d. Mostar, 
Distribucija električne energije Mostar, 
Distributivno područje Jug – Pogon Grude, 
Poslovnica «Elektro-Posušje», Bartola Kašića 
br. 3 Posušje,  za dodjelu građevinskog 
zemljišta u državnom vlasništvu, uz 
pribavljeno Mišljenje Općinskog 
pravobraniteljstva M-6/11., Općinsko vijeće 
općine Posušje, na 32. sjednici održanoj dana  
21.3.2011. godine, donosi Temeljem članka 2.12. stavka 5. Izbornog 

zakona Bosne i Hercegovine („Službeni 
glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 23/01, 
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 
33/08, 37/08 i 32/10) i članka 24. točka 18. a u 
svezi s člankom 114. stavak 3. Statuta općine 
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, 
broj 1/08, 8/08 i 2/10), Općinsko vijeće općine 
Posušje, na 32. sjednici održanoj dana 
21.3.2011. godine, donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju člana Općinskog izbornog 

povjerenstva Posušje 

I 
Mira Jukić  imenuje se za člana Općinskog 
izbornog povjerenstva Posušje. 

 
II 

Mandat člana izbornog povjerenstva je sedam 
godina. 
 

III 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom dobivanja 
suglasnosti od Središnjeg izbornog 
povjerenstva BiH i objavit će se u „Službenom 
glasniku općine Posušje“. 
 
                Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
                OPĆINA POSUŠJE 
             OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
Broj: 01-05-251/11                              PREDSJEDNIK 
Posušje, 21.3.2011. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
 

 
R J E Š E NJ E 

 
I.  Javnom poduzeću «Elektroprivreda HZ 
HB«, Distribucija električne energije Mostar, 
Distribucijsko područje Jug-Grude, Poslovnica 
«Elektro-Posušje» iz Posušja, Ul. Bartola 
Kašića br. 3 se dodjeljuje  na korištenje radi 
građenja čelično-rešetkaste transformatorske 
stanice 10(20)/0,4 kV, 160 kVA «Koštre2», 
građevinsko zemljište državno vlasništvo, 
označeno kao k.č. broj: 789,  k.o. Vir, 
površine 25 m2.  
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II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz 
točke I. izreke Rješenja Javno poduzeće   
«Elektroprivreda HZ HB«, Distribucija 
električne energije Mostar, Distribucijsko 
područje Jug-Grude, Poslovnica «Elektro-
Posušje» iz Posušja,  je dužno  platiti naknadu 
u iznosu od 250,00 KM (slovima: dvjesto 
pedeset konvertibilnih maraka), na proračun 
općine Posušje, broj: 3382002200101010, sve 
u roku od 15-est dana od dana pravomoćnosti 
Rješenja.  
 
III. Imenovano poduzeće gubi pravo korištenja 
zemljišta radi građenja iz točke I. Rješenja ako 
u roku od jedne godine od dana pravomoćnosti 
ovog Rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje 
radi građenja ne podnese zahtjev Službi za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine 
Posušje da mu se izda građevna dozvola-
odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od 
jedne godine od izdavanja građevne dozvole-
odobrenja za građenje ne izvede pretežit dio 
radova na građevini, tj. ne izvrši  izgradnju s 
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom. 
 
IV. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu 
iz točke I. izreke Rješenja, po njegovoj 
pravomoćnosti i nakon što imenovano 
poduzeće  kome je dodijeljeno predmetno 
građevinsko zemljište podnese dokaz (i dostavi 
ga u spis predmeta Službi za imovinsko 
pravne, geodetske poslove katastar) da je platio 
naknadu navedenu u točki II. izreke Rješenja 
izvršit će se uknjižba prava korištenja radi 
građenja u Zemljišnim knjigama u Općinskom 
sudu u Širokom Brijegu, u korist Javnog 
poduzeća  «Elektroprivreda HZ HB«, 
Distribucija električne energije Mostar, 
Distribucijsko područje Jug-Grude, Poslovnica 
Posušje, iz Posušja, Bartola Kašića br. 3 dok će 
Služba za imovinsko pravne, geodetske 
poslove i katastar općine Posušje u korist 
imenovanog,  evidentirati nastale promjene u 
pogledu prava korištenja i posjeda. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
Svojim zahtjevom broj: 05-31-29/11 od 
27.01.2011. godine Općinskom vijeću putem 
ove Službe obratilo se Javno poduzeće 
Elektroprivreda HZ H-B «Elektroprivreda HZ 
HB«, Distribucija električne energije Mostar, 
Distribucijsko područje Jug-Grude, Poslovnica 
Posušje, iz Posušja, Bartola Kašića br. 3 da mu 
se dodijeli građevinsko zemljište iz točke I. 

izreke Rješenja za potrebe izgradnje STS 
10(20)/0,4  kV  160 kVA „Koštre 2“. 
U postupku koji je prethodio donošenju ovog 
Rješenja utvrđeno je slijedeće: 
- da se predmetno zemljište može dodjeljivati 
na korištenje radi građenja neposrednom 
dodjelom jer se radi o dodjeli zemljišta za 
objekte komunalne infrastrukture, kako je to i 
propisano člankom 45. stavak 2. točka iii. 
Zakona o građevinskom zemljištu 
- da se sukladno dokumentima prostornog 
uređenja-Suglasnosti Službe za prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje, broj: 
04-23-122/11. od 07.02.2011. godine na 
predmetnom zemljištu može izgraditi 
predmetna transformatorska stanica 
- da je odlukom Općinskog vijeća broj 01-31-
40/11. koja je prethodila donošenju ovog 
Rješenja predmetno zemljište izgubilo status 
puta i postalo građevinsko zemljište kojim 
može raspolagati Općinsko vijeće i dodijeliti 
ga podnositelju zahtjeva za navedene potrebe   
- da je naknada za dodijeljeno zemljište 
navedena u točki II. izreke Rješenja određena 
sukladno članku 4. Odluke o izmjenama i 
dopunama odluke o građevinskom zemljištu 
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj: 
4/08). 
Postupajući po zahtjevu podnositelja zahtjeva, 
sukladno članku 45. stavak 2. točka iii. Zakona 
o građevinskom zemljištu, trebalo je postupiti 
kao u izreci Rješenja.  
 
Pouka o pravnom lijeku:  
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali 
se može pokrenuti upravni spor podnošenjem 
tužbe Županijskom sudu Široki Brijeg, u roku 
od 30 dana od dana dostave Rješenja.  
 
                Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
                OPĆINA POSUŠJE 
             OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
Broj: 05-31-29/11                                 PREDSJEDNIK 
Posušje, 21.3.2011. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
 
Temeljem članka  44. a u svezi članka 45.  
stavak 2. točka iii. Zakona o građevinskom 
zemljištu («Službene novine Federacije Bosne 
i Hercegovine», broj: 25/03, 16/04 i 67/05), 
članka 200. Zakona o upravnom postupku 
(«Službene novine Federacije Bosne i 
Hercegovine«, broj: 2/98 i 48/99), postupajući 
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po zahtjevu broj:05-31-30/11, «Elektroprivrede 
HZ HB» d.d. Mostar, Distribucija električne 
energije Mostar, Distributivno područje Jug –
Pogon Grude, Poslovnica « Elektro-Posušje», 
Bartola Kašića br. 3 Posušje,  za dodjelu 
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, 
uz pribavljeno Mišljenje Općinskog 
pravobraniteljstva M-7/11., Općinsko vijeće 
općine Posušje, na 32. sjednici održanoj dana 
21.3.2011. godine,  donosi 
 

R J E Š E NJ E 
 
I.  Javnom poduzeću «Elektroprivreda HZ 
HB«, Distribucija električne energije Mostar, 
Distribucijsko područje Jug-Grude, Poslovnica 
«Elektro-Posušje» iz Posušja, Ul. Bartola 
Kašića br. 3 se dodjeljuje  na korištenje radi 
građenja montažno-betonske trafostanice 
10(20)/0,4 kV, 630 kVA «Osrdak»,  
građevinsko zemljište državno vlasništvo, 
označeno kao k.č. broj: 1817/1, k.o. Landeke, 
površine 30 m2.  
 
II.  Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz 
točke I. izreke Rješenja  Javno poduzeće  
«Elektroprivreda HZ HB«, Distribucija 
električne energije Mostar, Distribucijsko 
područje Jug-Grude, Poslovnica «Elektro-
Posušje» iz Posušja,  je dužno  platiti naknadu 
u iznosu od 60,00 KM (slovima: šezdeset 
konvertibilnih maraka), na proračun općine 
Posušje, broj: 3382002200101010, sve u roku 
od 15-est dana od dana pravomoćnosti 
Rješenja.  
 
III. Imenovano poduzeće  gubi pravo 
korištenja zemljišta radi građenja iz točke I. 
Rješenja ako u roku od jedne godine od dana 
pravomoćnosti ovog Rješenja o dodjeli 
zemljišta na korištenje radi građenja ne 
podnese zahtjev Službi za prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša općine Posušje da mu se izda 
građevna dozvola-odobrenje za građenje, 
odnosno ako u roku od jedne godine od 
izdavanja građevne dozvole-odobrenja za 
građenje ne izvede pretežit dio radova na 
građevini, tj. ne izvrši  izgradnju s prvom 
nadzemnom stropnom konstrukcijom. 
 
IV. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu 
iz točke I. izreke Rješenja, po njegovoj 
pravomoćnosti i nakon što imenovano 
poduzeće  kome je dodijeljeno predmetno 
građevinsko zemljište podnese dokaz (i dostavi 

ga u spis predmeta Službi za imovinsko 
pravne, geodetske poslove katastar) da je 
platilo naknadu navedenu u točki II. izreke 
Rješenja izvršit će se uknjižba prava korištenja 
radi građenja u Zemljišnim knjigama u 
Općinskom sudu u Širokom Brijegu, u korist  
Javnog poduzeća «Elektroprivredi HZ HB«, 
Distribucija električne energije Mostar, 
Distribucijsko područje Jug-Grude, Poslovnica 
«Elektro-Posušje» iz Posušja, Ul. Bartola 
Kašića br. 3,  dok će Služba za imovinsko-
pravne, geodetske poslove i katastar općine 
Posušje u korist imenovanog, evidentirati 
nastale promjene u pogledu prava korištenja i 
posjeda. 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
Svojim zahtjevom broj: 05-31-30/11. od 
27.01.2011. godine Općinskom vijeću putem 
ove Službe obratilo se  Javno poduzeće 
«Elektroprivreda HZ HB«, Distribucija 
električne energije Mostar, Distribucijsko 
područje Jug-Grude, Poslovnica Posušje, iz 
Posušja, Bartola Kašića br. 3 da mu se dodijeli 
građevinsko zemljište iz točke I. izreke 
Rješenja za potrebe izgradnje MBTS 
10(20)/0,4 kV «Osrdak». 
 
U postupku koji je prethodio donošenju ovog 
Rješenja utvrđeno je slijedeće: 
- da se predmetno zemljište može dodjeljivati 
na korištenje radi građenja neposrednom 
dodjelom jer se radi o dodjeli zemljišta za 
objekte komunalne infrastrukture, kako je to i 
propisano člankom 45. stavak 2. točka iii. 
Zakona o građevinskom zemljištu, 
- da se sukladno dokumentima prostornog 
uređenja-Suglasnosti Službe za prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje, broj: 
04-23-123/11. od 07.02.2011. godine na 
predmetnom zemljištu može izgraditi 
predmetna transformatorska stanica, 
- da je naknada za dodijeljeno zemljište 
navedena u točki II. izreke Rješenja određena 
sukladno članku 4. Odluke o izmjenama i 
dopunama odluke o građevinskom zemljištu 
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj: 
4/08). 
Postupajući po zahtjevu podnositelja zahtjeva, 
sukladno članku 45. stavak 2. točka iii. Zakona 
o građevinskom zemljištu, trebalo je postupiti 
kao u izreci Rješenja.  
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Pouka o pravnom lijeku:  
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali 
se može pokrenuti upravni spor podnošenjem 
tužbe Županijskom sudu Široki Brijeg, u roku 
od 30 dana od dana dostave Rješenja.  
 
                Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
                OPĆINA POSUŠJE 
             OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
Broj: 05-31-30/11                                 PREDSJEDNIK 
Posušje, 21.3.2011. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
                                                                                                                  

U zahtjevu je naveo da navedenu gradnju ne 
može završiti iz financijskih razloga; njegova 
mala mirovina je jedini financijski izvor 
prihoda za cijelu obitelj koju čini 5 članova, uz 
što je potrebno posebno dodati da se mora 
skrbiti i o veoma bolesnoj majci na čije 
liječenje troši svaki stečeni novac, na što će 
kao i na sve druge prijeko potrebne zahtjeve 
svoje obitelji koristiti i novac od prodaje 
predmetne nedovršene zgrade ako se udovolji 
njegovom zahtjevu i dozvoli mu se  njeno 
prometovanje.  

Temeljem članka 116. Statuta općine Posušje 
(«Službeni glasnik općine Posušje«, broj: 1/08 
i 8/08 i 2/10), a pozivom na članak 54. stavak 
3. Zakona o građevinskom zemljištu 
(«Službene novine Federacije Bosne i 
Hercegovine«, broj: 25/03, 16/04 i 67/05),  
postupajući po zahtjevu Franje (Ivana) 
Vranjkovića iz Posušja, broj: 05-31-35/11 od 
02.02.2011. godine,  radi davanja suglasnosti 
prometovanja nedovršene zgrade, Općinsko 
vijeće općine Posušje na 32. sjednici održanoj 
dana 21.3.2011. godine, d o n o s i :  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
I.  Daje se suglasnost Franji (Ivana) 
Vranjkoviću  iz Posušja, Blidinjska br. 4,  da 
može izvršiti prometovanje-prodaju 
nedovršene zgrade-objekta, zajedno sa 
zemljištem pod zgradom i zemljištem koje 
služi za redovnu upotrebu zgrade, koja se 
nalazi na gradskom građevinskom zemljištu 
označenom kao k.č. broj: 2190/198, P.L. 1934,  
k.o. Posušje, površine 594 m2, državno 
vlasništvo s dijelom 1/1 
 
II. Upis prava korištenja na gradskom 
građevinskom zemljištu,  iz točke I. izreke 
Zaključka, na kupca izvršit će se na temelju 
kupoprodajnog ugovora i  Suglasnosti 
Općinskog vijeća iz točke I. izreke Zaključka. 
 
III. Zaključak stupa na pravnu snagu danom 
donošenja a ima se objaviti u „Službenom 
glasniku općine Posušje“. 
 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
Franjo (Ivana) Vranjković iz Posušja, 
Blidinjska br. 4 je podnio zahtjev Općinskom 
vijeću, broj navedeni, da mu se da suglasnost 
za otuđenjem nedovršene zgrade čiju izgradnju 
je započeo na građevinskom zemljištu 
navedenom u točki I. izreke Rješenja, po 
izdanoj građevnoj dozvoli broj: 04-23-459/10 
od 20.12.2010. godine; a koje mu je 
dodijeljeno na korištenje radi građenja, 
rješenjem Općinskog vijeća, broj:20-31-178/01 
od 03.05.2001. godine. 

 
U postupku koji je prethodio donošenju ovog 
zaključka utvrđeno je (Uvidom na licu mjesta 
od strane službene osobe) da je zgrada za koju 
imenovani traži suglasnost za otuđenje 
nedovršena, u smislu odredaba Zakona o 
građevinskom zemljištu, te da je isti ne može 
otuđiti bez suglasnosti Općinskog vijeća.   
Nastavak daljnje izgradnje predmetnog objekta 
iziskuje veoma  znatna financijska a koja 
podnositelj zahtjeva niti ima a niti ih može za 
dogledno vrijeme priskrbiti. 
Dokaz: Zapisnik o uzimanju izjave od  
podnositelja zahtjeva, Potvrda o visini 
mirovine, Liječnička dokumentacija za majku. 
Na temelju iznijetog razloga Općinsko vijeće 
je utvrdilo da je zahtjev opravdan te da 
podnositelju zahtjeva treba dati suglasnost za 
otuđenje nedovršene zgrade izgrađene na 
predmetnom građevinskom zemljištu. 
Da će se upis prava korištenja predmetnog 
zemljišta na kupca izvršiti na osnovu 
kupoprodajnog ugovora i suglasnosti 
Općinskog vijeća-ovog zaključka, određeno je 
stavkom 4. članka 54. Zakona o građevinskom 
zemljištu  
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Temeljem izloženog a pozivom na članak 54. 
Zakona o građevinskom zemljištu, riješeno je 
kao u izreci.  
Ovaj Zaključak  ima karakter akta raspolaganja 
te se protiv istog ne može podnijeti žalba niti 
pokrenuti upravni spor.  
 
                Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
                OPĆINA POSUŠJE 
             OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
Broj: 05-31-35/11                                 PREDSJEDNIK 
Posušje, 21.3.2011. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
 
Na temelju članka 24. točka 17. i 114. stavak 
3. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik 
općine Posušje», broj 1/08, 8/08 i 2/10), a u 
svezi s člankom 45. stavak 2. i člankom 79. 
stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine 
Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», 
broj 5/08, 9/08 i 10/10), Općinsko vijeće 
općine Posušje, na 32. sjednici održanoj dana 
21.3.2011. godine,  donijelo je  

 

Z A K LJ U Č A K 

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» za 
2011. godinu (u daljem tekstu: Radno tijelo) u 
sljedećem sastavu: 

1. Petar Polić, član 
2. Zdenko Bošnjak, član 
3. Tomislav Topić, član 
4. Zvonimir Širić, član 
5. Darko Polić, član 
6. predstavnik Matice Hrvatske ogranak 

Posušje 
7. predstavnik Frame Posušje 

 
II 

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

III 
Radno tijelo može angažirati po potrebi 
vanjske suradnike čiji broj ne može biti veći od 
jedne trećine broja članova Radnog tijela.  
 

IV 
Mandat članova Radnog tijela traje do 
završetka svih aktivnosti vezanih za „Posuško 
ljeto“ za 2011. godinu. 
 

V 
Radno tijelo radi u sjednicama. 
 

VI 
Predsjednik i članovi Radnog tijela imaju 
pravo na naknadu sukladno Odluci o visini 
naknade za rad članova stalnih i privremenih 
radnih tijela Općinskog vijeća („Službeni 
glasnik općine Posušje“, broj 1/05).  
 

VII 
Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje 
važiti Zaključak o osnivanju radnog tijela za 
pripremu kulturnih događanja pod nazivom 
«Posuško ljeto» («Službeni glasnik općine 
Posušje», broj 2/10). 
 

VIII 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u 
Službenom glasniku općine.  
 
                Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
                OPĆINA POSUŠJE 
             OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
Broj: 01-40-34/11                                 PREDSJEDNIK 
Posušje, 21.3.2011. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
          
Na temelju članka 24. točka 17. i 114. stavak 
3. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik 
općine Posušje“, broj 1/08, 8/08 i 2/10), a u 
svezi s člankom 45. stavak 2. i člankom 79. 
stavak 1. Poslovnika  Općinskog  vijeća  
općine Posušje  („Službeni  glasnik  općine  
Posušje“,  broj: 5/08, 9/08 i 10/10), Općinsko 
vijeće općine Posušje, na 32. sjednici održanoj 
dana 21.3.2011. godine,  donijelo je 

 
Z A K L J U Č AK 

o osnivanju Odbora za provođenje turnira u 
nogometu  

„Miljenko Nenadić“ Posušje 2011. godine 
 

I. 
Osniva se Odbor za provođenje turnira u 
nogometu „Miljenko Nenadić“ Posušje 2011. 
godine (u daljem tekstu: Odbor) u slijedećem 
sastavu: 
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1. Jakov Jukić, predsjednik  
2. Ivan Šarić, član 
3. Vinko Begić, član 
4. Stjepan Mrvelj, član 
5. Blago Milićević, član 
6. Zdravko Bešlić, član 
7. Darko Polić, član 

 
II. 

Odbor se zadužuje da poduzme sve potrebne 
aktivnosti oko provedbe turnira u nogometu 
„Miljenko Nenadić“ Posušje 2011. godine. 
 

III. 
Mandat članova Odbora traje do završetka svih 
aktivnosti vezanih za turnir u nogometu 
„Miljenko Nenadić“ Posušje 2011. godine. 
 

IV. 
Odbor radi u sjednicama. 
 

V. 
Predsjednik i članovi Odbora imaju pravo na 
naknadu sukladno Odluci o visini naknade za 
rad članova stalnih i privremenih radnih tijela 
Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine 
Posušje“, broj 1/05).  
 

VI. 
Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje 
važiti Zaključak o formiranju odbora za 
provođenje turnira u nogometu „Miljenko 
Nenadić“ Posušje 2010. godine („Službeni 
glasnik općine Posušje“, broj 5/10). 
 

VI. 
Ovaj Zaključak 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: 01-40-62/11                                 PREDSJEDNIK 
Posušje, 21.3.2011. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
 
Na temelju članka 79. i 85. Poslovnika 
Općinskog vijeća općine Posušje („Službeni 
glasnik općine Posušje“, broj: 5/08, 9/08 i 
10/10), Općinsko vijeće općine Posušje na 32. 
sjednici održanoj dana 21.3.2011. godine, 
donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
 

I. 
Ovim Zaključkom odbija se inicijativa za 
zatvaranje dijela Ulice fra Petra Bakule za 
promet motornih vozila upućena od grupe 
stanara Ulice fra Petra Bakule i fra Grge 
Martića u Posušju.  
 

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: 01-23-176/10                              PREDSJEDNIK 
Posušje, 21.3.2011. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
 
Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08, 
8/08 i 2/10) i članka 85. Poslovnika Općinskog 
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik 
općine Posušje“, broj: 5/08, 9/08 i 10/10), 
Općinsko vijeće općine Posušje na 32. sjednici 
održanoj dana 21.3.2011. godine, donijelo je 
 

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

pravobraniteljstva Posušje za 2010. godinu 
 

I. 
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog 
pravobraniteljstva Posušje za 2010. godinu. 
 

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: 01-08-23/11                                 PREDSJEDNIK 
Posušje, 21.3.2011. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
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