
 

Na  temelju  članka  21.,  22.  i  23.  Zakona  o
prostornom  uređenju  („Narodne  novine
Županije  Zapadnohercegovačke“,  broj:  4/99,
15/01,  10/03  i  18/11)  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 13. sjednici
održanoj dana  12.3.2014. godine, donijelo je:
 

O D L U K U
o pristupanju izradi regulacijskog plana

„RASTOVAČA“ (kod novog Rastovačkog
groblja) 

Članak 1.
Ovom  odlukom  pristupa  se  izradi
regulacijskog  plana  „RASTOVAČA“  (kod
novog Rastovačkog groblja), u cilju formiranja
parcela  za  potrebe  izgradnje  stambenih
objekata  i  definiranja  parkirnog  prostora  za
potrebe novog Rastovačkog groblja.

Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
koje  se  nalazi  sa  zapadne  strane  novog
Rastovačkog  groblja,  u  naselju  Rastovača,
općina Posušje.

Članak 3. 
Smjernice  za  izradu  regulacijskog  plana
„RASTOVAČA“  (kod  novog  Rastovačkog
groblja) su sljedeće:
Za  područje  koje  je  obuhvaćeno predmetnim
planom  uzimajući  u  obzir  stanje  na  terenu
izvršiti  parcelaciju  zemljišta  za  potrebe
izgradnje  stambenih  objekata  i  definiranja
parkirnog  prostora  za  potrebe  novog
Rastovačkog groblja.
 

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

Članak 5.
Za nositelja pripreme za izradu regulacijskog
plana  „RASTOVAČA“  (kod  novog
Rastovačkog  groblja),  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 sa ciljem da se izradom regulacijskog
plana usklade potrebe i planska rješenja.

Članak 6.
Za izradu regulacijskog plana  „RASTOVAČA“
(kod novog Rastovačkog groblja) odredit će se
najpovoljniji  ponuditelj  koji  će  biti  odabran
putem javnog natječaja.
Suglasno  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  o  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: 01-23-34/14                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 12.3.2014. godine                   Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju  članka  22.  Zakona  o  prostornom
uređenju  („Narodne  novine  Županije
Zapadnohercegovačke",  broj:  4/99,  15/01,
10/03  i  18/11)  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 13. sjednici održanoj
dana 12.3.2014. godine, donijelo je:
                                                                            

O  D  L  U  K  U
o usvajanju regulacijskog plana

„Gradac – Privija“

I.
Usvaja se regulacijski plan „Gradac – Privija“,
kojim  je  formirana  građevinska  parcela  za
izgradnju  pogona  za  preradu  arhitektonskog
kamena. Planom iz ove odluke obuhvaćeno je
zemljište koje se nalazi na lokalitetu Privija u
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naselju Gradac, uz novoizgrađeni putni pravac
Posušje – Grude.
Sastavni  dio  ove  odluke  je  grafički  prikaz
regulacijskog plana.
 

II.
Odluka  o  pristupanju  izradi  regulacijskog
plana „Gradac – Privija“  donesena je od strane
Općinskog vijeća općine Posušje broj: 01-23-
196/13 od 21.11.2013. godine.
Odlukom o javnoj raspravi broj:  01-22/14 od
13.01.2014. godine  prijedlog  regulacijskog
plana „Gradac – Privija“  stavljen je na javni
uvid  u  trajanju  od  13.01.2014.  godine  do
13.02.2014. godine.

III.
Prijedlog  regulacijskog  plana  „Gradac  –
Privija“ izradila  je Služba  za  prostorno
uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje. 

IV.
Odluka o usvajanju stupa na snagu idući dan
od dana objave u Službenom glasniku općine.

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

Broj: 01-23-25/14                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 12.3.2014. godine                   Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju članka 120. Statuta općine Posušje
(“Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08,
8/08 i  2/10),  Općinsko vijeće općine Posušje
na  13.  sjednici  održanoj  dana  12.3.2014.
godine,  donijelo je: 
 

ODLUKU
o pristupanju izradi izmjena i dopuna

Statuta općine Posušje

I.
Ovom Odlukom pristupa  se  izradi  izmjena  i
dopuna  Statuta  općine  Posušje  radi
usklađivanja  sa  Zakonom  o  izmjenama  i
dopunama  Zakona  o  lokalnoj  samoupravi
Županije  Zapadnohercegovačke  („Narodne
novine Županije  zapadnohercegovačke“,  broj:
18/11).

II.
Obvezuje se Povjerenstvo za Statut, Poslovnik
i  propise  da,  sukladno  odredbama  Statuta
općine  Posušje  („Službeni  glasnik  općine

Posušje“,  broj:  1/08,  8/08  i  2/10)  pripremi
Nacrt  Statutarne  odluke  o  izmjenama  i
dopunama Statuta općine Posušje i isti dostavi
Općinskom vijeću na razmatranje.

III.
Prihvaćeni Nacrt Statutarne Odluke od strane
Općinskog vijeća općine Posušje se upućuje na
javnu raspravu koja će trajati 30 dana.
Nakon provedene javne rasprave, Povjerenstvo
za  Statut,  Poslovnik  i  propise  će  utvrditi
Prijedlog  Statutarne  Odluke  i  dostaviti
Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
                      

IV.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  idućeg  dana  od
dana  objave  u  „Službenom  glasniku  općine
Posušje“.

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

Broj: 01-02-17/14                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 12.3.2014. godine                   Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju članka 24. točke 17. Statuta općine
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“
broj:  1/08,  8/08  i  2/10)  i  članka  28.  i  35.
Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 5/08,
9/08 i 10/10), Općinsko vijeće općine Posušje
na  13.  sjednici  održanoj  dana   12.3.2014.
godine, donijelo je:

R J E Š E N J E
o razrješenju i preimenovanju u 

Povjerenstvu za društvene djelatnosti
 
I.

Razrješava  se  Damir  Bešlić,  dužnosti
predsjednika  Povjerenstva  za  društvene
djelatnosti  Općinskog vijeća općine Posušje i
preimenuje  za  zamjenika  predsjednika
Povjerenstva za društvene djelatnosti.
Razrješava se Ante Begić, dužnosti zamjenika
predsjednika  Povjerenstva  za  društvene
djelatnosti  Općinskog vijeća općine Posušje i
preimenuje  za  predsjednika  Povjerenstva  za
društvene djelatnosti.
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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: 01-05-31/14                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 12.3.2014. godine                   Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na  temelju  članka  54.   stavak  3.  Zakona  o
građevinskom  zemljištu  („Službene  novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 25/03,
16/04,  67/05),  članka   200.  Zakona  o
upravnom  postupku  („Službene  novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 2/98 i
48/99),  članka  4.  Odluke  o  građevinskom
zemljištu („Službeni  glasnik općine Posušje“,
broj: 3/04, 11/05, 4/08, 8/09 i  5/10) rješavajući
po zahtjevu  Branke Vranjković, Broćanac bb
za davanje suglasnosti za otuđenje nedovršene
zgrade  na  gradskom građevinskom zemljištu,
uz  pribavljeno  Mišljenje  Općinskog
pravobranitelja  Posušje,  M-11/14  Općinsko
vijeće općine Posušje, na 13. sjednici održanoj
dana 12.3.2014. godine,  donosi

R J E Š E N J E

Daje  se  suglasnost  Branki  Vranjković,
Broćanac  bb  Posušje  da  može  otuđiti
nedovršeni objekt,  zajedno sa zemljištem pod
zgradom i  zemljištem koje  služi  za  redovnu
uporabu  zgrade  koja  se  nalazi  na  gradskom
građevinskom zemljištu k.č. broj 2190/208, u
površini od 603 m2 k.o. Posušje Meljakuša III
gradilište upisana u p.l. 1932 k.o. Posušje.

O b r a z l o ž e n j e

Branka  Vranjković,  Broćanac  bb  Posušje
podnijela je zahtjev Općinskom vijeću da joj se
da  suglasnost  da  može  otuđiti  nedovršenu
zgradu čiju je izgradnju započela na gradskom
građevinskom zemljištu koje joj je dodijeljeno
na korištenje radi građenja objekta, Rješenjem
Općinskog  vijeća  broj:  20-31-212/01.  od
03.05.2001. godine.

U zahtjevu je navela da izgradnju objekta ne
može  nastaviti  zbog  njenog  lošeg  imovnog
stanja,  budući  da  je  samohrana  majka,  a
troškovi života su sve veći. 
Nakon  razmatranja  podnijetog  zahtjeva,
Općinsko  vijeće  je  odlučilo  da  je  zahtjev
osnovan, te da podnosiocu zahtjeva treba dati
suglasnost za otuđenje nedovršenog objekta.
Odredbama  članka  54.  stavak  3.  Zakona  o
građevinskom zemljištu FBIH propisano je da
se  nedovršena  zgrada  može  uz  suglasnost
Općinskog  vijeća  otuđiti  ako  je  nosilac
ostvarenog prvenstvenog prava korištenja radi
građenja,  odnosno  prava  korištenja  radi
građenja  bio  spriječen  opravdanim razlozima
da nastavi građenje (teška i trajna bolest, smrt
članova  obitelji,  razvod  braka,  preseljenje  u
drugo mjesto i slično).
U  spis  je  priloženo  Mišljenje  općinskog
pravobranitelja  broj  M-11/14  od   5.3.2014.
godine,  da  je  prijedlog  rješenja  utemeljen  na
zakonu.
Slijedom  naprijed iznijetim riješeno je kao u 
izreci rješenja. 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Ovo Rješenje nema karakter  upravnog akta i
protiv  njega  se  ne  može  izjaviti  žalba  niti
pokrenuti upravni spor.

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

Broj: 05-31-31/14                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 12.3.2014. godine                   Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

                                                                            
Temeljem članka 114. stavak 3. 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 13.
sjednici  održanoj  dana  12.3.2014.  godine,
donijelo je: 

ZAKLJUČAK

I.
Ovim  Zaključkom  prihvaća  se  inicijativa  o
pokretanju  postupka  razdvajanja  Osnovne
škole  Ivana  Mažuranića  Posušje  na  dvije
osnovne škole. 
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II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku općine Posušje“.

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

Broj: 01-38-35/14                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 12.3.2014. godine                   Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Temeljem članka 114. stavak 3. 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 13.
sjednici  održanoj  dana   12.3.2014.  godine,
donijelo je: 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog

pravobraniteljstva Posušje za 2013. godinu

I.
Usvaja  se  Izvješće  o  radu  Općinskog
pravobraniteljstva Posušje za 2013. 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: 01-08-21/14                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 12.3.2014. godine                   Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Temeljem  članka  45.  Statuta  općine  Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 1/08,
8/08  i  2/10)  i  članka  79.  i  142.  Poslovnika
Općinskog vijeća općine Posušje   („Službeni
glasnik  općine  Posušje“  broj:  5/08,  9/08  i
10/10), Općinsko vijeće općine Posušje na 13.
sjednici  održanoj  dana   12.3.2014.  godine,
donijelo je: 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog

načelnika  općine Posušje za 2013. godinu

I.
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika
općine Posušje za 2013. 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: 01-05-28/14                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 12.3.2014. godine                   Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na  temelju  članka  38.  stavak  1  točka  15.
Statuta  općine  Posušje  (Službeni  glasnik
općine  Posušje  broj:1/08),  8/08  i  2/10)
Općinski načelnik općine Posušje utvrdio je:

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG
NAČELNIKA OPĆINE POSUŠJE ZA 2013

GODINU

U  2013  godini  Općinski  načelnik  općine
Posušje  je  poslove  iz  svoje  nadležnosti
obavljao neposredno i putem općinskih službi
za upravu.
Navedeni  poslovi  su  podrobnije  razrađeni  u
okviru pojedinačnih izvješća službi za upravu
kako slijedi:

1. Služba za opću upravu i društvene 
    djelatnosti

U Službi za opću upravu i društvene djelatnosti
u prošloj godini urađeni su slijedeći poslovi:

− zaprimljena  su  i  riješena  204 predmeta
(naknadni upisi u MKR, naknadni upisi
u  MKR  uz  konstataciju  državljanstva,
naknadni  upis  u  MKU,  ispravke
podataka  u  MK,  promjena  prezimena,
izdavanje uvjerenja po članku 169. i 170.
ZUP-a, donošenje rješenja po ZOSPI-u i
dr.)

− pripremili  i/ili  sudjelovali  u  izradi
nekoliko  nacrta  odluka,  rješenja  i
zaključaka za potrebe Općinskog vijeća i
to:
• Odluka  o  općinskim  upravnim

pristojbama općine Posušje
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• Odluka  o  određivanju  matičnih
područja za vođenje matičnih knjiga
na području općine Posušje

• Odluka o  izmjenama  i  dopunama
Odluke o izborima za članove vijeća
mjesnih zajednica općine Posušje

• Odluka  o  dodjeli  javnog  priznanja
Zlatna plaketa „Grb općine Posušje“

• Odluka o  izmjenama  Odluke  o
kriterijima  za  dodjelu  studentskih
stipendija

• Odluka o deficitarnim zanimanjima
• Odluka  o  utvrđivanju  uvjeta  i

kriterija  za  konačna  imenovanja  na
pozicije  u  regulirana  tijela  općine
Posušje

• Odluka  o  dopunama  Odluke  o
osnivanju  predškolske  ustanove
Dječji vrtić “Bajka”

• Odluka o dopuni Odluke o osnivanju
Srednje strukovne škole Posušje 

• Odluka o prijevozu učenika
• Zaključak  o  osnivanju  radnog  tijela

za pripremu kulturnih događanja pod
nazivom “Posuško ljeto”

• Rješenje  o  razrješenju  Odbora  za
dodjelu  javnih  priznanja  općine
Posušje

• Rješenje  o  imenovanju  Odbora  za
dodjelu  javnih  priznanja  općine
Posušje

• Rješenje  o  razrješenju  vijećnika
imenovanih  u  Skupštinu  Športskog
saveza općine Posušje

• Rješenje  o imenovanju  predstavnika
Općinskog  vijeća  u  Skupštinu
Športskog saveza općine Posušje

− po  četvrti  put  organizirane  sportsko
zabavne igre pod nazivom „Posuške igre
bez granica“ 2013. godine na kojima je u
11  disciplina  učestvovalo  preko  500
natjecatelja

− suradnja s Agencijom za identifikacijske
dokumente,  evidenciju  i  razmjenu
podataka,  mjesnim  zajednicama,
kulturnim,  športskim  i  drugim
udrugama,  ustanovama,  općinama  u
ŽZH i šire.

− urađeno  420  objava  vijesti  /obavijesti/
natječaja koji su poslani na web stranicu
općine i u ostale medije

− pripreme  promotivnih  materijala  i
čestitki za blagdane

− nabava   i  organizacija  ukrašavanja
Posušja pred blagdane

− objavljen  javni  oglas  za  imenovanje
nadzornih odbora

− objavljen  javni  oglas  za  imenovanje
upravnih vijeća

− objavljen  javni  oglas  za  izbor  člana
Školskog odbora Osnovne škole Franice
Dall´era u Viru

− izdavanje  putnih  naloga,  zaduživanje  i
razduživanje službenih vozila 

U  Centru  za  pružanje  usluga  građanima  je
strankama  omogućena  kupnja  upravne
pristojbe, kao i usluge kopiranja. 

Na šalteru ovjere:
- izvršeno 16.779 ovjera
- izdano 248 radnih knjižica

Na šalteru prijema:
- zaprimljeno 908 predmeta (običnih)
- zaprimljen  571  predmet  (upravni

postupak)
- zaprimljena 933 računa
- arhivirana  104  predmeta  (upravni

postupak) 
- arhiviran 221 obični predmet
- preko  dostavne  knjige  izvršeno  447

dostava
- izvršeno je otpremanje pošte i 

dostavljanje pošte obrađivačima 
predmeta

Osim  zavođenja  u  upisnike  predmeta  svaki
predmet zaveden je i  elektronski  u aplikaciju
Docunovu.

U matičnom uredu Posušje:     
- izdano je 5.319 izvoda iz MKR, MKV,     
   MKU i uvjerenja o državljanstvu
- izvršeno 157 upisa u MKR 
- izvršen 71 upis u MKV
- izvršeno 69 upisa u MKU
- svi upisi unijeti su i u elektronsku bazu 
   Datanovu
- svakodnevna provjera točnosti podataka za 
   izdavanje putovnica i osobnih karata 

U matičnom uredu Vir:
- izdano 1.568 izvoda iz MKR, MKV, MKU i 
   uvjerenja o državljanstvu
- izvršeno 30 upisa u MKR
- izvršena 4 upisa u MKV
- izvršena 22 upisa u MKU

Broj 3 – stranica    20                                                Službeni glasnik općine Posušje                         13. ožujka 2014. godine



 

- izdano 325 potvrda o životu, kućni listi, 
   smrtovnica
- sastavljena 21 smrtovnica 
- u elektronsku bazu Datanovu unijeta 953 
   unosa

U matičnom uredu Broćanac:
- izdana 1.032 izvoda iz MKR, MKV, MKU i 
   uvjerenja o državljanstvu
- izvršeno 18 upisa u MKR
- izvršeno 5 upisa u MKV
- izvršeno 15 upisa u MKU
- svi upisi unijeti su i u elektronsku bazu
   Datanovu

U matičnom uredu Poklečani:
- izdano 2084 izvoda iz MKR, MKV, MKU i 
   uvjerenja o državljanstvu
- izvršeno 20 upisa u MKR
- izvršeno 11 upisa u MKV
- izvršena 23 upisa u MKU
- izdano 210 potvrda o životu i ostalih potvrda
- u elektronsku bazu Datanovu unijeta 472
   unosa.

Što se tiče poslova koji se odnose na školstvo,
kulturu i šport urađeno je slijedeće:
− izvršeni sistematski pregledi i upis djece u 
   prve razrede osnovnog obrazovanja 
− raspisan natječaj za dodjelu studentskih 
   stipendija za 2013/14 godinu
− osigurani materijalno-tehnički uvjeti za
   redovito odvijanje nastave u školama    
   osnovnog obrazovanja (ogrjevno drvo, lož 
   ulje za grijanje, i sl.)
− osiguran prijevoz učenika na području 
   općine
− održana kulturna manifestacija pod nazivom 
   “Posuško ljeto” u sklopu kojeg su izvedene 
   kazališne predstave, nekoliko koncerata, 
   izložbi slika, promocija knjiga, i sl.
− 23. i 24.12.2013. godine održano 
   predbožićno okupljanje pod nazivom „Božić 
   u Posušju“ 
− održano 9 predavanja književnika Ivice 
   Karamatića u Posušju
− provedene županijske sportske igre kojima je
   općina Posušje bila domaćin

Osim  naprijed  navedenog  u  ovoj  Službi  su
obavljeni i slijedeći poslovi:
- arhiviranje predmeta,
- prijava  i  odjava  djelatnika,  ovjere  zdravst-
   venih knjižica i drugi personalni poslovi,  

- poslovi tipkanja i umnožavanja za potrebe
   Općinskog vijeća i svih službi za upravu,
- poslovi tehničkog tajnika Općinskog 
   načelnika,
- nabavka uredskog materijala i drugih 
   potrepština,
- raznošenje  pošte  i  materijala,
- održavanje zgrade općine, kao i potrebni 
   popravci,
- svakodnevno  čišćenje  ureda, sanitarnih 
   čvorova, a po potrebi i kinodvorane.

2. Služba za financije

U  periodu  od  01.01.  -  31.12.  2013.  godine,
možemo konstatirati da je ostvarenje prihoda u
odnosu na plan 2013.  godine za gotovo 10%
niže,  što je dovelo do nelikvidnosti proračuna
kada  je  u  pitanju   financiranje  svih  funkcija
predviđenih proračunom.Obračunati rashodi za
proteklu godinu su bili niži u odnosu na plan
za 13 %,međutim ovdje treba naglasiti da je u
2013. godini doznačena donacija od 122.77,32
KM od Fonda za zaštitu okoliša za Vodovod
Vir čime su se zatvorile obveze iz prethodne
godine  prema  KTM  Brini.Za  rekonstrukciju
parka  ispred  kamene  zgrade  stare  osnovne
škole doznačena je donacija u ukupnom iznosu
od  49.000  KM,  te  namjenska  sredstva  za
saniranje posljedica elementarnih nepogoda sa
županijske  i  federalne  razine  vlasti.Treba
naglasiti da su u prethodnoj  godini iznad plana
rasli prihodi od općinskih komunalnih naknada
u  skladu  sa  županijskim  prihodima  koji  se
ubiru po rješenjima J.U. Urbikom a u skladu sa
odgovarajućom odlukom OV dok je značajniji
pad  ostvaren  na  prihodima  od  indirektnih
poreza te prihodima od naknada za dodijeljeno
zemljište.  Prividni  suficit  osim  naprijed
navedenog,  možemo  objasniti  zatvaranjem
obveza  iz  prethodnih  perioda,  tako  da  je
ukupno za dobavljače u 2013. godini isplaćeno
368.501,60  KM  više  nego  što  je  u  istom
periodu  obračunato  obveza.  Realizaciju
ukupnih  rashoda  još  uvijek  treba  uzeti  s
rezervom  jer  još  pristižu  računi  za  2013.
godinu i  rok za Zaključni  račun je do 28.02.
2014. godine nakon čega će isti biti prezentiran
vijeću.
Služba  za  financije  je  pripremila  Proračun
općine Posušje (Uz suradnju tijela Općinskog
vijeća  i  koordinaciju  Načelnika  općine)  za
2013. godinu koji je usvojen od strane OV u
zakonskom roku, početkom 2013. godine, što
je omogućilo normalno funkcioniranje općine.
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Kod  pripreme  za  donošenje  proračuna
obavljena je i Javna rasprava i razmotrene su
sve  mogućnosti  uvažavanja  pristiglih
amandmana  od  strane  udruga  građana,
institucija,  Mjesnih  zajednica  i  drugih
korisnika proračuna.
Krajem 2013. godine usvojen je i proračun za
2014.  godinu  uz  sve  procedure  koje  su
prethodno provedene u skladu sa Programom
rada OV.
Sva izvješća koja je služba bila dužna uraditi
sukladno  Programu  rada  Općinskog  vijeća,
uredno  su  dostavljena  vijeću  kao  što  su:
Zaključni  račun  za  2012.  godinu  koji  je
usvojen  u  mjesecu  lipnju  od  strane
OV,tromjesečna  izviješća  o  izvršenju
proračuna;te  izvješća  na  zahtjev  pojedinih
vijećnika.  Zakonska  obveza  je  i  izrada
Konsolidiranih  financijskih  izvješća  ostalih
korisnika proračuna, izvješće o prihodima koji
se  ne  ostvaruju  preko  sustava  riznice,  što  je
također  realizirano.  Uz  već  navedenu
dokumentaciju  koja  se  također  dostavlja  i
Županijskom ministarstvu financija, Služba za
financije radi i mjesečna izvješća o  poreznim i
neporeznim prihodima  za  potrebe  Uprave  za
indirektno oporezivanje te Dokument okvirnog
proračuna  za  potrebe  Ministarstva  financija
Županije Zapadnohercegovačke.

Tijekom  godine  evidentiraju  se  poslovni
događaji za Općinsko tijelo uprave po sustavu
dvojnog  knjigovodstva,  kontnom  planu
predviđenom  za  proračune  i  računalnom
programu. Kroz knjigu ulaznih faktura zavode
se  sve  prispjele  obveze,  vrše  se  gotovinske
isplate  i  sačinjava  izvješće  o  blagajničkom
poslovanju.
Obračun plaća toplog obroka i putnih troškova
vrši  se  također  mjesečno  a  na  osnovu
odgovarajućih  evidencije  o  isplatama  plaća
izrađuje  se  odgovarajuća  specifikacija  i
dostavlja Poreznoj upravi.
O  dodatnim  primanjima  djelatnika  i  ostalih
suradnika dostavljaju se također odgovarajuća
izvješća Poreznoj upravi.
Služba za financije je također kroz sastanke sa
Pomoćnicima  načelnika  iz  drugih  općina
aktivno sudjeluje u pripremi za prijelaz općine
na  trezorsko  poslovanje,  kroz  seminare  u
organizaciji   Saveza  općina  i  gradova  a
sukladno  Zakona  o  trezoru  u  F  BiH,  kao  i
inicijativama  o  promjenama  Zakona  o
pripadnosti  javnih prihoda na razini F BiH u
smislu  povoljnijeg  udjela  općina  u  samoj

raspodijeli  PDV-a  i  Poreza  na  dobit  pravnih
osoba.  
Sukladno  zakonom  utvrđenoj  proceduri
odrađen  je  i  povrat  trošarina  za  lož  ulje  u
iznosu od 11.200 KM.
U sklopu službe su pripremane i  procedure i
natječaji  za  javne  nabavke  sukladno  zakonu.
Navedeno podrazumijeva pripremu i provedbu
natječaja te odgovarajuća izvješća donatoru o
pravdanju namjenskog utroška sredstava.
Sukladno  Zakonu  o  dugu  i  zaduživanju  u  F
BiH, služba je dostavljala određene podatke o
zaduženju  općine  te  prateću  dokumentaciju
Federalnom ministarstvu za financije.
Nastavljena  je  i  uspješna  suradnja  sa
inspekcijskim tijelima na federalnoj i lokalnoj
razini).  Zaključena  je  suradnja  sa  GAP-om,
Projektom  upravne  odgovornosti  koji  je  do
sada izdvajao značajna sredstva za financiranje
kako kapitalnih ulaganja tako i modernizaciju
općinske administracije, gdje je općina dobila
i  određena  priznanja  od  spomenute
organizacije.Također  treba  spomenuti  i
uspješnu suradnju sa OSC-om uz organizaciju
prezentacije  za  građane  općine  u  smislu
funkcioniranja  proračuna na općinskoj  razini,
te Ipad-om i Redah-om. Značajno je istaknuti
da se nastavlja daljnje usavršavanje djelatnika
službe  kroz  seminare  organizirane  od  strane
Saveza općina i gradova, REDAHA, Svjetske
banke, EIBA, Revicon, Fircon itd.
Što se tiče Zakona o trezoru, odnosno uvođenja
istog na općinskoj  razini,možemo reći  da  još
uvijek velika većina općina u fazi priprema što
je bilo naglašeno na seminarima u organizaciji
Saveza općina i gradova. 

3. Služba za imovinsko-pravne, geodetske 
    poslove i katastar   

U  oblasti  korištenja  podataka  izmjere  i
katastra, Služba je dala slijedeće podatke:

1. kopija katastarskog plana-231
2. izvod iz posjedovnog lista-1070
3. uvjerenja-101
4. podaci za sud - 205
5. prijavni  list  za  potrebe  polaganja

ugovora na sudu-21

Dokumenti pristigli u Službu:

- Rješenja o nasljeđivanju - 184
- Ugovori-238
- Rješenja o dodjeli - 12
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- Rješenja o dosudi – 10
- presude - 5
- Zabilježbe rješenja - 28

U oblasti davanja usluga izmjere i katastra,
urađeno je slijedeće:
       
Zahtjevi stranaka:

- snimanje objekta-46
- cijepanje parcela-70
- identifikacija granica parcela-20
- vještačenja za potrebe suda-20
- spajanje parcela- 101

Po zahtjevima imovinsko-pravne službe:

1. terenski i uredski poslovi prilikom obrade
zahtjeva

Po zahtjevima Službe prostornog uređenja i
zaštite okoliša:

      
− snimanje situacija po zahtjevima Službe

Izlasci na teren po zahtjevima inspekcije:

− Snimanje situacije 
− identifikacije parcela

Izuzev  radova  po  gore  navedenim
zahtjevima, urađeno je slijedeće:

− identifikacije parcela za potrebe općine
− snimanje geodetske situacije za kružni tok

Grudsko križanje
− snimanje  geodetske  situacije  za  uređenje

parka 
− rad na izradi prostornog plana ŽZH
− snimanje rasvjetnih stubova u ulicama: Fra

Grga  Martić,  Kralja  Tomislava,
Dalmatinska i sjeverna zaobilaznica

Provođenje promjena:

Provedeno 780 predmeta  promjena u pisanom
dijelu katastarskog operata.

Osim  gore  navedenih  redovnih  poslova,
djelatnici  katastra su unijeli  u GLM program
veliki broj promjena,  kako u pisanom obliku,
tako i u grafičkom obliku (300 predmeta). Još
uvijek  rade  na  sređivanju  katastarskih
podataka.

II   IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI 

U internu dostavnu knjigu zaprimljena  su 42
zahtjeva, od čega je 11 predmeta pripremljeno
za usvajanje na Općinskom vijeću, za neke je
vođen  postupak  i  završen  pred  organom
uprave, a neki se još obrađuju.
Osim  po  ovim  zahtjevima  još  je  rađeno  na
rješavanju  imovinsko-pravnih  poslova  za
Kolodvor  i  prilazne  puteve  u  poslovnoj  zoni
Osrdak. 

Po programu rada OV, urađeno je:
1. Odluka  o  određivanju  prosječne

građevinske  cijene  za  1m2 korisne
stambene površine

Pored akata predviđenih po Programu rada
OV,doneseni su:

1. Rješenja -6
2. Zaključci - 2
3. Odluke - 1

4. Služba za prostorno uređenje i zaštitu 
    okoliša

U periodu  od  01.01.2013. godine do 31.12.
2013.  godine  u  ovoj  Službi  uz
pomoćnika  načelnika  je  radio  jedan
službenik i tri namještenika..

Služba je opremljena sa tri kompjutora i jedan
pisač,  pa  sami  izrađujemo rješenja  i  to  joj  u
mnogome  olakšava  rad.  Služba  koristi  dvije
prostorije.  Papir  i  ostali  potrošni  materijal
nabavlja  se  preko  Službe  za  opću  upravu  i
društvene djelatnosti.
Suradnja  sa  javnim poduzećima  (Elektro,  Ptt
itd…),  i  pored  našeg  nastojanja  da  se  ta
suradnja poboljša ostala je na niskom nivou. 

 1. RJEŠAVANJE PRISTIGLIH 
     PREDMETA U I. STUPNJU

Prema Programu rada općinskog Načelnika
(„Službeni  glasnik  općine  Posušje“,  broj:
2/13) Služba za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša  je  bila  dužna  rješavanje  pristigli
predmeta

Služba  je  obavljala  poslove  iz  svoje
nadležnosti  prema  pristiglim  zahtjevima
stranaka.
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Služba  za  prostorno  uređenje  i  zaštitu
okoliša rješavanje u I stupnju,  izdaje
lokacijske,  građevinske  i  uporabne
dozvole sukladno Zakonu o prostornom
uređenju  i  Zakonu  o  građenju  ŽZH
(„Narodne  novine  ŽZH“,  broj:  14/99,
15/01, 10/03 i 18/11) i temeljem članka
200.  Zakona  o  upravnom  postupka
(„Službene novine Federacija BiH“ broj:
2/98,  48/99),  te  temeljem  članka  169.
ZUP-a  Služba  izdaje  uvjerenja,
suglasnosti  i  potvrde  na  temelju
službene evidencije koju vodi.

U  periodu  od  01.01.2013.  godine  do  31.12.
2013.  godine je  zaprimljeno 298 zahtjeva po
članku  169  i  200.  Zakona  o  upravnom
postupka  („Službene  novine  Federacija  BiH“
broj: 2/98, 48/99).
Od  zaprimljenih  predmeta  u  2013.  godini
riješeno je 281 zahtjeva, što iznosi 94,29 % od
ukupno zaprimljenih zahtjeva. 
U  2013.  godini  riješeno  je  15  zahtjeva
zaprimljena u 2012. godini, te je u 2013 godini
ukupno riješeno 396 predmeta. 

Od  predmeta  zaprimljenih  u  2013.  godini
riješeno je:
- lokacijskih dozvola 107; neriješeno 10
- građevinskih dozvola 47, neriješene 1 
- uporabnih dozvola 26; neriješeno 1  
- Žalbe izjavljene Ministarstvu prostornog 

uređenja, resursa i zaštite okoliša ŽZH na 
rješenje Službe izjavljene 3, potvrđeno 
rješenje (pozitivno riješeno) - 2, vraćeno 
na ponovni postupak (postupak u tijeku) – 
1.

- uvjerenja o korisnoj površini, riješeno 24,
ne riješeno 0.

- uvjerenja  o  pripadajućem  zemljištu,
riješeno 5

- potvrda da se parcela nalazi u van urbanom
području  riješene 4

- urbanističko tehnički uvjeti, rješenja 4
- suglasnosti  i  potvrde  Službi  za  katastar  i

imovinsko  pravne  poslove  i  strankama,
riješeno 10, ne riješeno 1 

- suglasnosti  za  cijepanje  i  spajanje  Službi
za katastar i  imovinsko pravne poslove, i
strankama, riješeno 19, ne riješenih 0 

- suglasnosti  istražne  radove  pravnim
osobama, riješeno 13, ne riješeno 0 

- mišljenja  Ministarstvu  prostornog
uređenja, resursa i zaštite okoliša ŽZH, 

      riješena 3, ne riješena 0    
-    uvjerenje o cjelovitosti (etažiranje), riješeno

     1,  ne riješeno 0
- izvještaj Općinskom načelniku 4
- izmjene planova pokrenuta na inicijativu 

Općinskog načelnika, stranaka  riješen 5. 
neriješeno 4

- očitovanja i izvještaji Općinskom vijeću 
riješeno 3,  ne riješeno 0

- odluke o prijenosu ovlasti za groblja -2

U  neriješene  predmete  spadaju:  nekoliko
zahtjeva koji su kompletirani i koji će, nakon
uplaćenih pristojbi,   biti  vrlo  brzo riješeni  te
predmeti  kojima  nedostaje  poneka suglasnost
ali su rješivi u kratkom roku, predmeti za koje
je zatražena dopuna podneska, zaprimljeno je
nekoliko službenih obavijesti, poziva i sl.
Ostali  zavedeni  predmeti  nastaviti  će  se
rješavati u tekućoj godini. 

II. RJEŠAVANJE PRISTIGLIH 
     PREDMETA U II. STUPNJU

Služba  rješava  u  II  stupnju  po  žalbama
izjavljenim  od  stranaka   na  rješenja
Javne ustanove za komunalne djelatnosti
URBIKOM  Posušje,   J.P.
„VODOVOD“ d.o.o.  Posušje i   uprava
groblja. sukladno članka 236. i  članka
223  Zakona  o  upravnom  postupka
(„Službene novine Federacija BiH“ broj:
2/98,  48/99),  Zakonom o komunalnom
gospodarstvu  („Narodne  novine  ŽZH“,
broj:  9/13),  Zakona  o  grobljima
(„Narodne  novine  ŽZH“,  broj:  17/07),
Odluci  o  komunalnoj  naknadi
(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj:
7/12),   Odluci  o grobljima  („Službeni
glasnik  općine  Posušje“  broj:  8/10)  i
Odluci o načinu i uvjetima priključenja-
na sustav vodoopskrbe pitkom vodom u
općini Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“ broj: 4/11) 

U  periodu  od  01.01.2013.  godine  do  31.12.
2013. godine je zaprimljeno 15  Žalbi 
- Rješeno 6 predmeta (potvrđeno rješenje 
  prvog stupnja),  
- 3 predmeta  po tužbama pokrenut upravni 
  spor kod nadležnog Suda,
- 6 predmeta vraćeno na ponovni postupak   
  organu prvog stupnja, 
- u navedenom periodu  riješene 2  žalbe iz 
  2012. godine (potvrđeno rješenje prvog 
  stupnja).

III  RAD NA PROSTORNO PLANSKOJ  
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       DOKUMENTACIJ I:

 
 I.  PREMA PROGRAMU RADA OPĆINSKOG
     NAČELNIKA JE PREDVIĐENO URADITI 
     SLJEDEĆE:

1.1. PROSTORNO PLANSKA     
DOKUMENTACIJA:

 Prema  Programu  rada  općinskog  Vijeća
(„Službeni  glasnik  općine  Posušje“,
broj:2/13)  Služba  za  prostorno  uređenje  i
zaštitu okoliša općine Posušje je bila dužna
pripremiti sljedeće Odluke 

1. Prijedlog  odluke  o  određivanju  općinske
deponije  -  Odluka  o  pristupanju  izradi
regulacijskog  plana  „Općinska  sanitarna
deponija“  usvojena  pod  brojem:  01-23-
75/12 od  22.06.2012.godine, međutim nije
usvojena  nijedna   Lokacija,  lokacija  bi
trebala bi biti određena prostornim planom
koji je u proceduri usvajanja.

2. Odluka  o  pristupanju  izradi  izmjene  i
dopune  regulacijskog  plana  „Vukovarska
ulica“  (od  križanja  za  Grude  do
nadvožnjaka) – usvojena pod brojem: 01-
23-69/13  od 16.05.2013.godine. 

3. Odluka  o  pristupanju  izradi  izmjene  i
dopune  regulacijskog  plana  „BAKULINE
NJIVE“   (sjeverno  od  osnovne  i  srednje
škole) – usvojena pod brojem: 01-23-69/13
od 16.05.2013.godine. 

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom  redu  –  kompletne  nova
Odluka o komunalnom redu pripremljena i
dostavljena na daljnju proceduru.

5. Odluka  o  donošenju  prostornog  plana
općine Posušje – pošto je nedavno usvojen
prostorni  plan  ŽZH  koji  je  temelj  za
donošenje  prostornog  plana  općine
Posušje,   može  se  nastaviti  sa   daljnjom
procedurom donošenja istog. 

6. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
izradu javnog natječaja  za  izradu idejnog
rješenja  za  izgradnju  poslovno  –
stambenog kompleksa Autobusni kolodvor
– nije  donesena jer je pokrenuta tužba za

utvrđivanje  imovinsko  pravnih  odnosa  za
predmetni lokalitet.

2.2.  Odluke  koje  nisu  bile  predviđene
Programom  rada  ni  općinskog  Vijeća  niti
Programom  rada  općinskog  načelnika  a
koje  je  Služba  za  prostorno  uređenje  i
zaštitu okoliša pripremila su:

1. Odluka  o  pristupanju  izradi  izmjene  i
dopune  regulacijskog plana  „BAKULINE
NJIVE“  (kolodvor) broj:  01-23-72/13 od
16.05.2013.godine. 

2. Odluka  o  usvajanju  izmjene  i  dopune
regulacijskog  plana  „GLAVICA“  Ćesići,
broj:  01-23-7/13 od 26.02.2013.godine. 

3. Odluka  o  pristupanju  izradi  regulacijskog
plana  „Lipovice  -  Privija“,  broj:  01-23-
148/13 od 17.06.2013.godine. 

4. Odluka  o  pristupanju  izradi  izmjene  i
dopune  regulacijskog  plana  „MARASOV
BRIJEG   -   LASTVICE“,  broj:  01-23-
73/13 od 17.06.2013.godine. 

5. Odluka  o  pristupanju  izradi  izmjene  i
dopune  regulacijskog  plana  „KINESKA
ČETVRT“ (sjeverozapadni  dio),  broj:  01-
23-53/13 od 17.06.2013.godine. 

6. Odluka  o  javnoj  raspravi  o  prijedlogu
izmjene  i  dopune  regulacijskog  plana
„KINESKA  ČETVRT“  (sjeverozapadni
dio),  broj:  01-465/13  od  12.07.2013.
godine. 

7. Odluka  o  usvajanju  izmjene  i  dopune
regulacijskog  plana  „KINESKA  ČETVRT“
(sjeverozapadni dio), broj: 01-23-53/13 od
21.11.2013. godine. 

8. Odluka  o  pristupanju  izradi  izmjene  i
dopune  regulacijskog  plana  „Osoje“
(Topala –  karting), broj: 01-23-106/13 od
18.07.2013.godine. 

9. Odluka  o  javnoj  raspravi  o  prijedlogu
izmjene  i  dopune  regulacijskog  plana
„Osoje“  (Topala  –  karting),  broj:  01-
701/13 od 14.11.2013.godine. 
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10. Odluka  o  pristupanju  izradi  regulacijskog
plana „RASTOVAČA (Čuture)“, broj: 01-
23-105/13 od 18.07.2013.godine. 

11. 11. Odluka o usvajanju regulacijskog plana
„RASTOVAČA (Čuture)“, broj: 01-729/13
od 26.11.2013.godine. 

12. Odluka  o  javnoj  raspravi  o  prijedlogu
izmjene  i  dopune  regulacijskog  plana
„Broćanac“,  broj: 0-480/13 od 22.07.2013.
godine. 

13. Odluka  o  usvajanju  izmjene  i  dopune
regulacijskog plana „Broćanac“,  broj:  01-
158/13 od 26.09.2013.godine. 

14. Odluka  o   pristupanju  izradi    izmjene
i  dopune  regulacijskog  plana  „ŠEGINA
OGRADA“, broj:  01-23-104/13  od
18.07.2013. godine. 

15. Odluka  o  javnoj  raspravi  o  prijedlogu
izmjene  i  dopune  regulacijskog  plana
„ŠEGINA OGRADA“, broj: 01-422/13 od
05.08.2013.godine. 

16. Odluka  o  usvajanju  izmjene  i  dopune
regulacijskog plana „ŠEGINA OGRADA“,
broj: 01-23-104/13 od 26.0.2013.godine. 

17. Odluka  o  pristupanju  izradi  regulacijskog
plana „Vinjani“ (groblje Matkovine), broj:
01-23-106/12 od 26.02.2013.godine. 

18. Odluka  o  javnoj  raspravi  o  prijedlogu
regulacijskog  plana  „Vinjani“  (groblje
Matkovine),  broj:  01-213/13  od
04.04.2013. godine. 

19. Odluka  o   usvajanju  regulacijskog  plana
„Vinjani“  (groblje  Matkovine,  broj:  01-
23-06/12 od 16.05.2013. godine. 

20. Odluka o  pristupanju izradi regulacijskog
plana  „Gradac  -  Privija“,  broj:  01-23-
196/13 od 21.11.2013.godine. 

21. Odluka  o  javnoj  raspravi  o  prijedlogu
regulacijskog  plana  „Gradac  -  Privija“,
broj: 01-22/13 od 13.01.2014. godine. 

Važno:  Za  sve  gore  navedene  planove  (i  za
planove  za  koje  je  pokrenuta  procedura
donošenja u godinama prije 2013. godine) za

koje  još  nije  dovršena  procedura  usvajanje
(vrijedi  i  za  planove  čija  je  procedura
donošenja pokrenuta i prije 2013. godine) ova
Služba  je  uradila  sve  što  je  mogla  i  trebala
uraditi,  međutim,  veliki  broj  planova  nije
usvojen  iz  više  razloga  a  najčešći  razlog  je
očitovanje  mjesnih  zajednica.  U  svim
dosadašnjim  predmetima  koji  nisu  usvojeni
mjesne zajednice su protiv plana ili uopće neće
da se očituju o predmetnom planu, pa imamo
situaciju  da  su  donesene  odluke  o  javnoj
raspravi,  prijedlozi  planova prođu javni  uvid,
budu održane i javne rasprave i tu procedura o
usvajanju plana zastane. O ovom problemu se
općinsko Vijeće treba ozbiljno pozabaviti.  

IV.  SURADNJA U RADU NA DONOŠENJU    
       NOVIH ZAKONSKI  PROPISA

1. Sudjelovanje  u  postupku  pripreme  novog
Zakona o prostornom uređenju i  građenju
ŽZH,  Zakona  o  zaštiti  okoliša  ŽZH  i
Zakona  o  označavanju  i  evidenciji
naseljenih   mjesta,  ulica,  trgova  i  kućni
brojeva

2. Sudjelovanje u postupku izrade prostornog
plana ŽZH koji se sastoji od četiri  zasebne
cjeline  od  kojih  je  jedna  prostorni  plan
općine Posušje.

V. OSTALE AKTIVNOSTI SLUŽBE

Učestvovanje  na  raznim  sjednicama,
seminarima i sl.
  
5. Služba za gospodarstvo, obnovu, razvitak 
    i CZ

Sukladno  programu  rada  Općinskog  vijeća,
pripremili  smo  sve  predviđene  Odluke  i
informacije  za  Vijeće.  U  navedenom
izvještajnom  razdoblju  u  okviru  i  opisu
poslova unutar Službe, odvijale su se sljedeće
značajne aktivnosti:

ODSJEK ZA RAZVOJ

Projekti koji su pripremani i aplicirani u 2013. 
godine:
- Revitalizacija  gradskog  parka,  projekt

završen,  a  ukupna  vrijednost  projekta  je
60.000 KM;

- Izrada  i  realizacija  projekta  kotlovnice  za
Osnovnu školu. Projekt je u fazi rješavanja,
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a  dobivena  sredstva  od  Županije  za  ovaj
projekt su u iznosu od 96.000 KM;

- Završeno  je  projekt  postavljanja  otvora  u
novoj  Osnovnoj  školi  u  Posušju,  čija  je
ukupna  investicija  iznosila  oko  170.000
KM i apliciran projekt za nastavak daljnjih
radova (fasada i instalacija) na školi; 

- Aplicirali smo na natječaj i dobili sredstva
za  projekt  izrade  projektne  dokumentacije
za uređenje, sanaciju neuređenih općinskih
deponija u iznosu od   76.000 KM. Potpisan
je  ugovor  s  Federalnim  ministarstvom
okoliša  i  turizma  a  izrada  projekta  će  se
odraditi u 2014-oj godini;

- Potpisan  ugovor  u  iznosu  od  95.000  KM
s  Federalnim  ministarstvom  razvoja
poduzetništva i obrta za nastavak izgradnje
puta u zoni Osrdak;

- U  završnoj  fazi  je  uređenje  i  opremanje
dodatnih  učionica  u  Osnovnoj  školi  Ante
Brune Bušića, u Rakitnu, kako bi se nastava
odvijala i organizirala u jednoj smjeni čija
je ukupna investicija 70.000 KM;

- U  fazi  realizacije  je  projekt  ograđivanja
jezera  u  Tribistovu.  Potpisan  je  ugovor  o
realizaciji  s  Fondom  za  zaštitu  okoliša.
Odobrena sredstva su u iznosu od 80 000
KM. Izvođač radova je JP Vodovod;

- Projekt opremanje odjela za razvoj u okviru
projekta CREDO i  u suradnju s  REDAH-
om.  Projekt  je  realiziran,  iznos  dobivenih
sredstava je 15.700 KM;

- U  suradnji  s  Ministarstvom  gospodarstva
ŽZH  i  JP  Vodovod  d.o.o  radi  se  na
realizaciji  projekta  distribucijskog
cjevovoda za naselje Kućetine i Lončareva
strana;

- U tijeku je izrada projektne dokumentacije
vodoopskrbe na području MZ Gradac;

- U  skladu  s  projektnom  dokumentacijom
apliciran  je  projekt  prema  Federalnom
fondu  za  zaštitu  okoliša  za  izgradnju
vodovoda Vir.

ODSJEK INSPEKCIJSKIH POSLOVA

U   izvještajnom   periodu  uz  sve  redovne
aktivnosti  koje  su  predviđene  u  opisu
inspekcijskih poslova  provedeno je i  nekoliko
inspekcijskih  akcija  od   kojih  izdvajamo
slijedeće: 
- Kontrola  ispravnosti  vode  iz  vodovoda  s

nadzorom  provedbi  mjera  redovitog
uzimanja  na  bakteriološku  i  fizikalno-

kemijsku  analizu  uzoraka  vode  iz  javnog
vodovoda;

- Kontrola zdravstvene  ispravnosti  živežnih
namirnica i predmeta  opće  upotrebe u
prometu  u  suradnji  s  Agencijom  za
sigurnost hrane;

- U  suradnji  s  Upravom  za  inspekcijske
poslove  ŽZH   provedena  je  akcija
pojačanog  nadzora  nad  sanitarno-
higijenskim  uvjetima  u  školskim  i
predškolskim  objektima.   Akcija  je
provedena  u  svim  predškolskim
ustanovama,  te  osnovnim  i  srednjim
školama na području  općine Posušje;

- Obavljanje  nadzora  i  poduzimanje
zakonskih  mjera  kojim  se  zabranjuje
obavljanje  ugostiteljske,  trgovačke  i
obrtničke djelatnosti bez odobrenja izdanog
od nadležnog tijela; 

- Provođenje  inspekcijskog  nadzora  i
poduzimanje  zakonskih  mjera  sukladno
Zakonu o građenju i Zakonu o prostornom
uređenju. Vidljivo je da je ove godine trend
smanjene  izgradnje  u  našoj  općini,  što  je
posljedica opće situacije i recesije;

- Kontrola  korištenja  javnih  površina  za
postavljanje  privremenih  terasa  i
privremenih  objekata  koji  koriste  javnu
površinu za obavljanje svoje djelatnosti;

- Kontrola  radnog  vremena  ugostiteljskih
objekata,  a  provodi  se  konstantno  u
dane  vikenda  u  suradnji  s  županijskom
inspekcijom i policijom.

- Kontrola radnog vremena trgovačkih radnji
u  skladu  s  Odlukom  o  radnom  vremenu
trgovačkih  radnji  te  poduzeća  trgovačke
djelatnosti

Pojačani  nadzor  radnog  vremena  nad
ugostiteljskim objektima  u kojem su uz naše
inspektore  sudjelovali  i  županijski  inspektori
pokazao  se  učinkovitim,  jer  s  obzirom  na
nelagodu i kasne sate nije bilo većih problema,
što  je  rezultiralo  i  smanjenjem  prekoračenja
radnog vremena. 
U  izvještajnom razdoblju  zaprimili  smo  više
obavijesti  od  Agencije  za  sigurnost  hrane  o
prisutnosti  zdravstveno  neispravne  hrane  na
tržištu,  nakon  čega  je  izvršavana  stalna
provjera  na širem području općine Posušje i
proveden  nadzor  sukladno  podacima  iz
obavijesti, te su povučeni svi artikli iz trgovina
koji su bili na popisu.
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U  okviru  odsjeka  za  inspekcijske  poslove  u
izvješću za 2013-u godinu urađeno je sljedeće:

Ukupno obavljeno inspekcijskih nadzora
 gdje je sačinjen zapisnik

263

Urađeno Rješenja  sukladno zapisniku 79

Donijeto Zaključaka o izvršenju rješenja 8

Podneseno prekršajnih prijava 15

Dopisi i obavijesti strankama 54

Izdano uvjerenja 6

Obavljeno komisijskih pregleda za MTU 47

ODSJEK GOSPODARSTVA

U  2013-oj  godini  urađeni  su  svi  poslovi
predviđeni  Zakonom  koji  se  odnose  na
Statistiku i statistička istraživanja, a radi se o
mjesečnim,  kvartalnim,  polugodišnjim  i
godišnjim izvješćima, procjenama, planovima,
izradi statističkih tabela i sl..
U okviru odsjeka gospodarstva imali smo 613
zaprimljenih  predmeta  za  rješavanje  i  svi
predmeti  su  riješeni  u  zakonom  propisanom
roku.
Broj riješenih predmeta po upravnom postupku
za osnivanje  samostalnih radnji  –  djelatnosti,
tvrtki društva, upisa u Registar poljoprivrednih
gospodarstava i klijenata, izdanih uvjerenja po
našoj evidencije prikazan je tabelarno:

1. Samostalne trgovačke radnje 11
2. Samostalne obrtničke radnje 13
3. Samostalne ugostiteljske radnje 23
4. Tvrtke društva 32
5. Autoprijevoznička djelatnost   3
6. Odjave samostalnih radnji-djelatnosti 49
7. Odbijeni zahtjevi  5
8. Izdano uvjerenja  376

9.
Proveden postupak i izdano uvjerenja
za upis u registar poljoprivrednih 
gospodarstava i klijenata

25

1. Izdano odobrenja za manifestaciju 
„Ilijino brdo 2011“

24

2. Izdano odobrenja za manifestaciju 
„Dan domovinske zahvalnosti Vir 
2011“

  9

3. Izdano odobrenja za dan 15.08. 
2012.godine, Blagdan Velike Gospe 

53

U  suradnji  s  Ministarstvom  poljoprivrede,
vodoprivrede  i  šumarstva,  tijekom  cijele
godine radimo na uspostavi i vođenju registra

poljoprivrednih  gospodarstava  i  registra
klijenata.
U  proteklom  izvještajnom  razdoblju
zaprimljeno je i odrađeno 25 predmeta za upis
u  Registar,  što  dovodi  do  ukupnog  broja  od
723  upisa  u  Registar  poljoprivrednih
gospodarstava i registar klijenata (RPG i RK).
Zaprimljeno  je  i  obrađeno  250  zahtjeva  za
izmjene  i  promjene  u   Registru  i  isto  toliko
izdano uvjerenja.
Problem prilikom upisa u registar predstavljaju
neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Svi koji se
dugoročno žele baviti poljoprivredom i tražiti
poticaje za svoju djelatnost moraju se upisati u
registar, jer jedino na taj način stječu uvjete za
ostvarivanje potpora s bilo koje razine vlasti.

ODSJEK ZA CIVILNU ZAŠTITU

U  odsjeku  za  civilnu  zaštitu  obavljali  su  se
poslovi  i  zadaće  iz  svoje  nadležnosti,  a  u
skladu  sa  odredbama  Zakona  o  zaštiti  i
spašavanju. Za navedeno izvještajno razdoblje
potrebno  je  navesti  sljedeće  značajnije
aktivnosti:
- Nabavljeni su hidraulični alati (oprema za

vađenje unesrećenih osoba u prometnim i
drugim nesrećama), te na istim je izvršena
obuka;

- Nabavljeno  je  terensko  vozilo  Nissan  na
kojem je  izvršeno  potpuno  repariranje,  a
koristit će se za intervencije u prometnim i
drugim nesrećama, kao i za ostale potrebe
vatrogasne postrojbe;

- Obavljene su pokazno-tehničke vježbe po
našim  školama,  koja  su  se  odvijale  pod
nazivom „Sigurna škola 2013 godine“;

- Izvršavanje  zapovijedi  i  odluka  te
zaključaka  Općinskog  stožera  civilne
zaštite;

- Odrađena je priprema za isplatu i isplata za
naknadu štete nastale u 2012-oj godini;

- Rad na provedbi Zakona te razvoju sustava
zaštite i spašavanja u našoj općini;

- Pripremanje  ljudi  i  materijalni-tehničkih
sredstava za zaštitu od otvorenih šumskih
požara;

- Suradnja  s  Županijskom  i  Federalnom
Upravom  civilne  zaštite,  te  susjednim
vatrogasnim društvima,  kao  i  sa  Šumsko
gospodarskim društvom.

Tabelarni prikaz zaštite od požara i 
vatrogasne aktivnosti u 2013 godini
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1. Sudjelovanje u gašenju 
šumskih požara

33 
intervencije

2. Sudjelovanje u gašenju 
trava i niskog raslinja  

24 
intervencije

3. Sudjelovanje u gašenju stambenih 
i gospodarskih objekata

3 intervencije

4. Sudjelovanje u gašenju vozila 1 intervencija

5. Sudjelovanje u gašenju divljih 
deponija

4 intervencije

6. Vađenje unesrećenih osoba 
u prometnoj nezgodi

2 intervencije

7. Osiguranje sportskih aktivnosti 6 intervencija

8. Opskrba vodom područnih škola 3 intervencije

9. Orezivanje i održavanje
gradskih ulica

3 intervencije

10. Čišćenje i pranje gradskih 
ulica i trgova

29 
intervencija

11. Pokazne vježbe 10 
intervencija

12 Kićenje i uređenje grada za božićne
i novogodišnje blagdane

8 intervencija

13. Uređenje grada za dan općine 6 intervencija

14. Pomoć građanima u raznim 
prigodama

5 intervencija

6. Služba za branitelje iz Domovinskog rata

Za  period  od  01.01.  do  31.12.2013.  godine
Služba  za  branitelje  iz  Domovinskog
rata   općine  Posušje  zaprimila  je  ukupno
258 zahtjeva,  od toga:  
- zaprimila  129  zahtjeva  za  izdavanje

Uvjerenja  iz  službene  evidencije  sukladno
članku 169.  i članku 170. ZUP-a, 

- zaprimila  97   zahtjeva  za  jednokratnu
novčanu pomoć,  kompletirala  i  proslijedila
na  rješavanje  u  Ministarstvo  branitelja  i
invalida Domovinskog rata Grude, sukladno
Pravilniku o dodjeli  jednokratnih novčanih
pomoći,

- 13 predmeta po zahtjevu stranke riješeno je
odbijanjem  zbog  postotka  invalidnosti
manjim  od  20  %  od  strane  Instituta  za
medicinsko  vještačenje  u  Mostaru,   te  je
izjavljeno  13  žalbi  na   rješenja  Službe
branitelja  općine  Posušje  nadležnom
Federalnom   Ministarstvo  za  pitanja
branitelja iz Domovinskog rata u Sarajevu, 9
žalbi  rješenjem  Federalnog  ministarstva
branitelja odbijene,  

- 6  predmeta  je  proslijeđena  na  Institut  za
medicinsko  vještačenje  u  Mostar,   radi
utvrđivanja postotka invalidnosti,

- 3  zahtjeva  za  povećanje  postotka
invalidnosti  –  proslijeđena  na  Institut  za
medicinsko vještačenje  u Mostar, 2 zahtjeva

riješena odbijanjem, za 1 predmet pokrenut
upravni  spor  kod  Županijskog  suda  u
Širokom Brijegu, 

- podneseno  6  zahtjeva  za  obiteljsku
invalidninu  nakon  smrti  ratnih  vojnih
invalida, 

- 9 rješenja o prestanku prava zbog smrti
- 7  predmeta u postupku upravnog spora, 5

predmeta vraćena na ponovni postupak,  
- 1 predmet osobne invalidnine je proslijeđen

u  Federalno  ministarstvo  branitelja  u
Sarajevo zbog upravnog nadzora federalnog
inspektorata.

                                                                        .
Sukladno  Zakonu  o  pravima  branitelja  i
članova  njihovih  obitelji  („Službene  novine
Federacije BiH”, broj: 33/04, 56/05 i 70/07) i
Zakona  o  upravnom  postupku  („Službene
novine Federacije  BiH”,   broj:  2/98 i  48/99)
ostvarili  su pravo i  vrše se mjesečni  obračun
za: 
 
 - 750  korisnika osobne invalidnine, 
 -  78   korisnika obiteljske invalidnine,
 -  21   korisnik mirnodopske invalidnine

U   skladu  sa  Zakonom  o  izmjenama  i
dopunama   Zakona  o  posebnim  pravima
dobitnika  ratnih  odličja  i  članova  njihovih
obitelji  („Službene  novine  Federacije  BiH“,
broj: 9/10), Uredbom o prihodovnom cenzusu
za korisnike prava po osnovu ratnih priznanja
i  odlikovanja  („Službene  novine  Federacije
BiH,  broj:  25/10)  i  Upustvom o  utvrđivanju
prihodovnog cenzusa i  prihodovnog praga za
korisnike prava po osnovu ratnih  priznanja i
odlikovanja („Službene novine Federacije BiH,
broj:  28/10),  Služba  za  branitelje  iz
Domovinskog  rata  zaprimila  je  četrnaest
zahtjeva  za  priznavanje  prava  na  mjesečni
novčani  dodatak  za  dobitnika  ratnog  odličja
koji je proslijeđeni na  rješavanje  Federalnom
Ministarstvo branitelja iz Domovinskog rata u
Sarajevu, te su tri dobitnika odličja pokrenula
spor  zbog  odbijanja  rješenjem  Federalnog
ministarstva  branitelja,   radi   prihodovnog
cenzusa. Dva  dobitnika ratnog odličja pravo je
prestalo zbog smrti.

Osim  naprijed  navedenog  u  ovoj  Službi  je
urađeno i sljedeće:  

1. izdavanje  uvjerenja  korisnicima
braniteljsko  invalidske  zaštite  za
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ostvarivanje prava u razne svrhe: carinske
povlastice, krediti, studenska i druga prava,

2. neposredna  koordinacija  s  predstavnicima
Udruga proisteklih iz Domovinskog rata,  

3. koordinacija  s  djelatnicom  Grupe  po
pitanju vojne evidencije (Ured za obranu),

4. sastanci  i  koordinacija  s  Odborom   za
branitelje  pri  Općinskom  vijeću  općine
Posušje,

5. koordinacija  i  kontakti  sa  Institutom  za
medicinsko  vještačenje  u  Mostaru  i
Sarajevu,

6. kontakti  sa  Federalnim  ministarstvom
branitelja  i  invalida  Domovinskog  rata
Sarajevo u  svezi Izmjena i dopuna Zakona
o provođenju kontrole zakonitosti,

7.  kontakti i suradnja sa Ministrom, pravnom
službom,  koordinatorom  za  obračun  i
pomoćnikom  ministra,  odnosno  sa
Županijskim  ministarstvom  branitelja
Grude,          

8. redovna  mjesečna,  tromjesečna,
šestomjesečna  i  godišnja  izvješća
Ministarstvu  hrvatskih     branitelja  iz
Domovinskog rata  Grude,

9.  prisustvovanje  saborima  (po  potrebi  i
skupštinama)  udruga  proistekli  iz
Domovinskog rata, te upoznavanje istih sa
stanjem u Službi,

10. ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu,
sukladno  Zakonu  o  dopunskim  pravima
branitelja i članova njihovih obitelji,

11. suradnja i izdavanje uvjerenja po službenoj
dužnosti Centru za socijalni rad Posušje,

12. praćenje  podnesenih  zahtjeva  i  izdavanje
uvjerenja  za  sufinanciranje  dodijeljenog
građevinskog  zemljišta  za  pripadnike
braniteljske  populacije  po  Odluci
općinskog vijeća, 

13.  zamolbe  za  ostvarivanje  jednokratnih
novčanih pomoći,

14. obilježavanje  godišnjice  poginulih
branitelja u općini Posušje i na  Kupresu, te
raznih  manifestacija  vezanih  za
Domovinski rat,

15. rad  sa  strankama  u  svezi  ostvarivanja
njihovih prava,

16. obavljanje  drugih  poslova  iz  nadležnosti
Službe sukladno Zakonu.

             Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                 OPĆINA POSUŠJE
            OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 01-65/14                             OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 31.1.2014. godine                Branko Bago, v.r.

__________________________________

                  
Na temelju članka 38. stavak 1 točka 7. Statuta
općine  Posušje  (Službeni  glasnik  općine
Posušje  broj:1/08,   8/08  i  2/10)  Općinski
načelnik općine Posušje donio je:

PROGRAM RADA OPĆINSKOG
NAČELNIKA OPĆINE POSUŠJE 

ZA 2014 GODINU

Općinski načelnik općine Posušje  poslove iz 
svoje nadležnosti obavlja neposredno i putem 
općinskih službi za upravu

Navedeni  poslovi  su  podrobnije  razrađeni  u
okviru pojedinačnih programa službi za upravu
kako slijedi:

1.Služba za opću upravu i društvene   
   djelatnosti

1. rješavanje zahtjeva stranaka o naknadnom
upisu u MKR, naknadnom upisu u MKR
uz  konstataciju  državljanstva,  naknadnom
upisu  u  MKU,  ispravci  podataka  u  MK,
promjeni prezimena

2. donošenje  rješenja  po  Zakonu  o  slobodi
pristupa  informacijama  sukladno
zahtjevima stranaka (ZOSPI)

3. izrada  nacrta  rješenja  iz  radno-pravnog
statusa službenika i namještenika

4. izdavanje  uvjerenja  u  skladu  s  člankom
169. i 170. ZUP-a

5. obavljanje  poslova  u  svezi  provedbe
natječaja za dodjelu studentskih stipendija

6. sudjelovanje  u  izradi  Programa  rada
Općinskog načelnika

7. sudjelovanje  u  izradi  izvješća  Općinskog
načelnika

8. izrada nacrta Zaključka o osnivanju radnog
tijela za pripremu kulturnih događanja pod
nazivom “Posuško ljeto”

9. suradnja  s mjesnim zajednicama
10. prisustvovanje  sjednicama  Općinskog

vijeće
11. prisustvovanje  sjednicama  Općinskog

poglavarstva-kolegija
12. informiranje  javnosti  o  radu  Općinskog

načelnika i službi za upravu
13. informiranje javnosti putem WEB stranice

Općine Posušje
14. osiguranje  materijalno-tehničkih uvjeta  za
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rad osnovnih škola
15. upis djece u osnovne škole
16. osiguranje prijevoza učenika

17. aktivnosti  oko  provedbe  tradicionalnih
športskih događanja

18. aktivnosti  oko  provedbe  tradicionalnih
kulturnih događanja

19. provedba Posuških igara bez granica 2014.
godine

20. održavanje redovitih mjesečnih predavanja
književnika Ivice Karamatića

21. ovjeravanje potpisa, rukopisa i prijepisa
22. izdavanje radnih knjižica
23. zaprimanje zahtjeva, zavođenje predmeta u

odgovarajuće upisnike i djelovodnike, kao
i  u  aplikaciju  Docunovu,  te  skeniranje
dokumenata

24. arhiviranje predmeta
25. slanje, razvrstavanje i dostavljanje pošte
26. izdavanje  putnih  naloga,  zaduživanje  i

razduživanje službenih vozila  
27. vođenje postupka zaključenja braka
28. svakodnevni  unos  podataka  iz  matičnih

knjiga u aplikaciju Datanovu
29. izdavanje izvoda iz matičnih knjiga
30. suradnja  s  Agencijom  za  identifikacijske

dokumente,  evidenciju  i  razmjenu
podataka

31. suradnja s nevladinim organizacijama
32. suradnja  s  općinama  i  drugim  tijelima

uprave u ŽZH i šire
33. organiziranje  rada  Službe  i  Centra  za

pružanje usluga građanima (šalter sale)
34. redovito  praćenje  propisa  na  državnoj,

federalnoj, županijskoj i općinskoj razini
35. nabavka  uredskog  materijala  i  drugih

potrepština za potrebe službi za upravu
36. angažiranje oko priprema za Posuško ljeto,

Dan  općine,  Božić  u  Posušju  i  drugih
kulturnih,  športskih  i  inih  događanja  u
Općini

37. kao  i  do  sada  suradnja  s  Općinskim
načelnikom, tajnikom tijela državne službe,
pomoćnicima  načelnika  i  drugim
službenicima i namještenicima Općine

38. obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti
Službe i po nalogu Općinskog načelnika

2.Služba za financije

IZRADA DOKUMENTACIJE  U SKLADU
SA ZAKONIMA KOJI REGULIRAJU 
SUSTAV PRORAČUNA

- Izrada godišnjeg obračuna za 2013. godinu;
rok: veljača

- Izrada  konsolidiranog  godišnjeg  obračuna;
rok: veljača

- Izrada  izvješća  o  izvršenju  proračuna   za
2013.  godinu  za  Načelnika  i  Općinsko
vijeće: rok: travanj, svibanj

- Izrada  mjesečnih   obrazaca  za  neporezne
prihode;  rok: mjesečno

- Izrada  tromjesečnog,  polugodišnjeg  i
devetomjesečnog  izvješća  za  2014.  god.
Rok: tromjesečno

- Izrada  eventualnog  rebalansa  (izmjene  i
dopune)  proračuna  za  2014.  godinu;  rok:
drugo polugodište

- Izrada  i  praćenje  petogodišnjeg  plana
investicija (ažuriranje), rok kolovoz, rujan

- Izrada Nacrta  proračuna općine Posušje  za
2015. godinu, rok listopad, studeni

- Izrada prijedloga proračuna općine Posušje
za 2015. godinu, rok prosinac.

- Izrada  prijedloga  odluke  o  izvršenju
proračuna za 2015. godinu.

PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM 
NABAVKAMA

- Provedba  natječaja  sukladno  Zakonu  o
javnim nabavkama,  rok:  kontinuirano kroz
godinu

- Analiza ušteda primjenom Zakona o javnim
nabavkama rok: travanj, svibanj

USPOSTAVLJANJE TREZORSKOG 
POSLOVANJA U OPĆINI U SKLADU SA 
VAŽEĆIM ZAKONIMA O PRORAČUNU 
I TREZORU U F BIH

- Instaliranje  odgovarajućih  programa  za
prijelaz na trezorsko poslovanje 

- Edukacija  djelatnika  Službe,  na
uspostavljanju  trezorskog poslovanja

(Rokovi  ovise  o  terminima  koje  definiraju
zakonski propisi iz ove oblasti te organizaciji
seminara od strane Saveza općina i gradova i
eventualno županijske razine vlasti)

PRAĆENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA 
ZA 2014. GODINU UZ DOSTAVU 
REDOVITIH IZVJEŠĆA ŽUPANIJI 
OPĆINSKOM VIJEĆU I NAČELNIKU

- kvartalno
- polugodišnje
- godišnje
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SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA 
DRŽAVNE UPRAVE

- suradnja s Poreznom upravom u smislu
razmijene informacija i u cilju ažurnijeg
i efikasnijeg prikupljanja prihoda;

- suradnja  s  inspekcijskim  tijelima  u
nadležnosti općine koji mogu uticati na
prikupljanje  poreznih  i  neporeznih
prihoda neposredno i posredno;

- suradnja  s  inspekcijskim  tijelima
županije i federacije;

- suradnja  s  drugim  tijelima  državne
uprave;

- suradnja sa Općinskim pravobraniteljem
- suradnja  s  općinskim  službama  koje

mogu  svojim  aktivnostima  doprinijeti
efikasnijoj naplati neporeznih prihoda.

rok: kontinuirano kroz godinu

PRAĆENJE I SURADNJA U PRIPREMI 
DONOŠENJA PROPISA

- na razini općine 
- na razini županije
- na razini federacije

rok: kontinuirano kroz godinu

IZRADA ODGOVARAJUĆIH PRAVILNIKA 
ODLUKA  I NAPUTAKA TE SUDJELOVANJE 
U PRIPREMI ODLUKA IZ DOMENA DRUGIH 
SLUŽBI PO NALOGU I SUGESTIJI

- Načelnika 
- Općinskog vijeća 
- Viših razina vlasti
- Federalnog ureda za reviziju

rok: po potrebi kontinuirano kroz godinu

EDUKACIJA DJELATNIKA SLUŽBE ZA 
FINANCIJE

- praćenje propisa iz domena proračuna
- praćenje  propisa  iz  domena

računovodstva i financija
- praćenje i primjena propisa iz domena

Zakona o javnim nabavkama
- praćenje  propisa  iz  domena  poreza  i

doprinosa

- sudjelovanje  na  odgovarajućim
stručnim seminarima

             rok: kontinuirano kroz godinu 
INFORMATIZACIJA SLUŽBE ZA 
FINANCIJE

- opremanje službe računalnom 
opremom

- informatička edukacija djelatnika
- instaliranje  programa  za  vođenje

knjigovodstva proračuna i pripremanje
financijskih izvješća.

rok: kontinuirano kroz godinu

JAVNA PREZENTACIJA PRORAČUNA

- organiziranje  javne  rasprave  za
proračun 2015. studeni, prosinac

- suradnja  sa  OSCE-  om  i  nevladinim
udrugama,  rok:  kontinuirano  kroz
godinu.

OBAVLJANJE UPRAVNIH POSLOVA IZ 
NADLEŽNOSTI TIJELA UPRAVE U 
SKLADU SA ZAKONOM

Rok: kontinuirano kroz godinu

3. Služba za imovinsko-pravne, geodetske 
    poslove i katastar

1. Radovi na sređivanju katastra u programu 
GLM za općinu Posušje

2. Vektorizacija  katastarskih  planova  po
zahtjevu  za  ulazak  u  Plan  poslova  za
2014.god. Federalnoj geodetskoj upravi

3. Rad  na  izlaganju  podataka  premjera  za
k.o.Konjsko Bare po Ugovoru potpisanom
između općine Posušje i Federalne uprave
za  geodetske  i  imovinsko-pravne  poslove
ukoliko  se  usvoji  Zakon  o  premjeru  i
katastru,  koji  bi  omogućio  izlaganje
podataka  premjera,  jer  je  Zakon  o
zemljišnim  knjigama  stavio  odredbe
Zakona o premjeru i katastru nekretnina i
Zakona o premjeru i katastru zemljišta koje
se odnose na izlaganje podataka van snage.

4. Rad na  rješavanju  neriješenih  imovinsko-
pravnih poslova za ranije izgrađene objekte
na terenu općine Posušje 

5. Poslovi po zahtjevima stranaka
6. Poslovi  po  zahtjevima  ostalih  općinskih

službi za upravu
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7. Priprema prijedloga za općinsko vijeće po
Programu rada vijeća

8. Sudjelovanje  u  izradi  Programa  rada
Općinskog načelnika

9. Sudjelovanje  u  izradi  izvješća  Općinskog
načelnika

10. Prisustvovanje   sjednicama  Općinskog
vijeća

11. Prisustvovanje  sjednicama  Općinskog
poglavarstva

12. Suradnja  s  općinama  i  drugim  tijelima
uprave u ŽZH i šire  

13. Ostali  poslovi  koji  se  Službi  stave  u
nadležnost

4. Služba za prostorno uređenje i zaštitu 
    okoliša

1.  RJEŠAVANJE PRISTIGLIH 
     PREDMETA  U I STUPNJU

- Rješavati  pristigle  predmete  za  izdavanje
lokacijskih  dozvola  za  legalizaciju  već
izgrađenih    ili  gradnju  novih  objekata
prema  Zakonu  o  prostornom  uređenju
(„Narodne novine ŽZH“  broj: 4/99, 15/01,
10/03  i  18/11)  i  Zakonu  o  upravnom
postupku  („Službene  novine  Federacije
BiH“ broj: 2/98, 48/99) i drugim važećim
propisima.  

- Rješavati  pristigle  predmete  za  izdavanje
građevinskih  dozvola  za  legalizaciju  već
izgrađenih   ili  gradnju  novih  objekata
prema  Zakonu  o  građenju  („Narodne
novine ŽZH“ broj:   4/99,  15/01,  10/03 i
18/11)  i  Zakonu  o  upravnom  postupku
(„Službene  novine  Federacija  BiH“  broj:
2/98, 48/99) i drugim važećim propisima.  

- Rješavati  pristigle  predmete  za  izdavanje
uporabnih  dozvola  prema  Zakonu  o
građenju  („Narodne  novine  ŽZH“  broj:
4/99,  15/01,  10/03  i  18/11)  i   Zakonu o
upravnom  postupku  („Službene  novine
Federacije  BiH“  broj:  2/98,  48/99)  i
drugim važećim propisima. 

- Rješavati  pristigle  predmete  za  izdavanje
potvrda  i  uvjerenja  u  skladu  s  člankom
169. i 170.  Zakonu o upravnom postupku
(„Službene  novine  Federacije  BiH“  broj:
2/98, 48/99)

- Rješavati  pristigle  predmete  za  izdavanje
raznih  suglasnosti,  potvrda,  mišljenja  i
sl.unutar  općinskih  Službi  na  osnovu
evidencije Službe.

  2.  RJEŠAVANJE PO PRISTIGLIM 
       ŽALBAMA U II. STUPNJU 

-  Rješavanje  pristiglih  žalbi   u  II  stupnju,
sukladno  članku  236.  Zakona  o  upravnom
postupka  („Službene  novine  Federacija  BiH“
broj:  2/98,  48/99),  Zakona  o  komunalnom
gospodarstvu  (Narodne  novine  Županije
Zapadnohercegovačke“  broj:  14/00,7/03  i
8/12),  Zakona  o  grobljima  (Narodne novine
Županije  Zapadnohercegovačke“  broj:  17/07)
te  Odluci  o  komunalnoj  naknadi  („Službeni
glasnik općine Posušje“, broj:7/12), Odluka o
grobljima („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj:8/10)  i  Odluci  o  načinu  i  uvjetima
priključenja  – na sustav vodoopskrbe pitkom
vodom  u  općini  Posušje  („Službeni  glasnik
općine Posušje“, broj: 4/11).

3. RAD NA PROSTORNO PLANSKOJ    
    DOKUMENTACIJI

1. Rad na donošenju prostornog plana općine 
Posušje ROK: 10 – 11 mjesec

Rješavati  predmete  za  izmjenu  prostorno
planske  dokumentacije  prema  pristiglim
zahtjevima  i  po  predmetima  za  izmjenu
prostorno planske dokumentacije pokrenute od
strane  Općinskog  vijeća  i  Općinskog
načelnika.

4.  RAD NA  PRIPREMI NACRTA   
     ODLUKA 

Učestvovati  sa  ostalim  Službama  i  javnim
ustanovama u pripremi nacrta novih i izmjena
postojećih Odluka za  koje  se  pokaže potreba
njihovog  donošenja,  ukoliko  ih   je  moguće
donijeti  u  skladu  sa  važećim  Zakonskim
propisima. 

5. SURADNJA U RADU NA DONOŠENJU     
    NOVIH ZAKONSKIH PROPISA I 
    PROSTORNO PLANSKIH DOKUMENATA 
    NA NIVOU F BiH I ŽZH

-  Učestvovati u pripremi, izradi i donošenju   
    novog Zakona o legalizaciji ŽZH 

Uz  navedene  prijedloge  Služba  će  pokretati
procedure  za  izradu  i  usvajanje  planova  po
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pristiglim zahtjevima ili po službenoj dužnosti
kao i proceduru za donošenje i drugih propisa a
koji se odnose na problematiku iz djelokruga
ove Službe a prema ukazanoj potrebi.

6. OSTALE AKTIVNOSTI SLUŽBE

- U  procesu  unapređenja  rada  državnih
Službi  ova  Služba  je  dobila  dva  važna
softvera  od  GAP-a  koja  će  joj  uvelike
pomoći unapređenju rada Službe, riječ je o
GIS  softveru  i  MapInfo  softveru.  Za
zaposlenike  ove  Službe  Općina  Posušje
treba osigurati obuku za rad u navedenim
softverima.  Službu  čeka  iznimno  velik
posao u prijenosu informacija iz postojećih
u  nove  softvere,  te  unošenje  podataka  i
stvaranje  baze  podataka,  kako bi  se  sve
promjene mogle biti  dostupne građanima,
kada se stvori baza podataka olakšat će se
rad Službe.

- Suradnju  sa  Ministarstvom  prostornog
uređenja ŽZH nastojati podići na viši nivo.

- Praćenje  i  proučavanje  postojećih  i
novousvojenih zakona, odluka i pravilnika.

- Priprema  i  dostava  izvješća  na  zahtjev
Ministarstva prostornog uređenja i  zaštite
okoliša  ŽZH  i  nadležnom  federalnom
Ministarstvu.

- Priprema i dostava izvješća za Općinskog
načelnika. 

- Priprema  i  dostava  izvješća  za  Općinsko
vijeće.

- Predlaganje  rješenja  o  uređenju  grada  i
ostalih naseljenih područja općine.

- Informiranje građana o prostorno planskoj
dokumentaciji  i  uvjetima  gradnje  na
konkretnim lokacijama.

- Predstavljati Službu na raznim sastancima,
seminarima i sl. 

5. Služba za gospodarstvo, obnovu,     
    razvitak i

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO

Pored svih redovnih, svakodnevnih aktivnosti
u  okviru  Službe,  a  na  temelju  Pravilnika  o
unutrašnjem ustrojstvu,  planirane  su  sljedeće
aktivnosti u 2014-oj godini:

- Sukladno  usvojenom  Programu  rada
Općinskog  Vijeća  za  2014-u  godinu  u
obvezi smo    pripremiti sve materijale koji
se  odnose  na  našu  Službu  (u  okviru

normativnog  i  tematsko  -  analitičkog
dijela);

- Služba će donositi i izdavati odobrenja za
obavljanje  djelatnosti  na  temelju  već
postojećih Zakona i to: Zakona o trgovini,
Zakona  o  turističko  -  ugostiteljskoj
djelatnosti,  Zakona  o  unutarnjem
cestovnom  prometu,  Zakona  o
gospodarskim društvima, Zakona o obrtu,
Zakona  o  upravnom  postupku  i  ostalih
podzakonskih akata i drugih propisa;

- Izdavanje  raznih  uvjerenja  iz  oblasti
gospodarstva;

- Sve poslove koji su definirani Zakonom o
statistici  i  statističkim  istraživanjima,  a
radi se o statističkim izvješćima iz oblasti
poljoprivrede,  šumarstva,  građevinarstva,
trgovine,  rada  i  socijalne  skrbi,
zapošljavanja,  javnih  društvenih
djelatnosti, stanovništva, itd;

- Nastavak dobre suradnje sa svim domaćim
i  međunarodnim  organizacijama  koje
djeluju  u  BiH,  a  sve  u  cilju  što  bolje
promidžbe naše Općine. 

ODSJEK ZA RAZVOJ

- Nastavak realizacije projekata i aktivnosti
koji su započeti u prošloj godini;

- Voditi proces izrade i ažuriranja Strategije
razvitka općine u suradnji s UNDP BiH;

- Izrada  i  aplikacija  razvojnih  projekata  iz
općinske Strategije razvoja od interesa za
općinu kroz tendere koji  budu u tijeku u
narednoj godini;

- Apliciranje  na  IPA  fondove  kao  i
dostavljanje  prioritetnih  projekata  općine
preko viših razina vlasti u BiH;

- Praćenje i izrada izvješća o implementaciji
projekata koji su u tijeku;

- Suradnja  u  operacionalizaciji  projekta
CREDO  u  općini  Posušje  u  suradnji  sa
REDAH-om iz Mostara;

- Sudjelovanje  u  aktivnostima  i  poslovima
koji  imaju  za  cilj  završetak  poslova  na
dovršetku  poduzetničke  zone  „Osrdak“  i
„Vlake“ i stavljanje zona u funkciju;

- Sudjelovanje  u  radu  na  projektima  i
programima za razvoj poljoprivrede;

- Suradnja  s  drugim  razvojnim
organizacijama  i  institucijama  u  BiH  u
kojima se  može  postići  konkretan interes
za općinu Posušje;

- Rad na prijemu zahtjeva za upis u Registar
poljoprivrednih  gospodarstava  i  Registar
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klijenata, obrada i uspostava registra, kako
bi  na  osnovu  planirane  proizvodnje  za
2014-u godinu naši poljoprivrednici mogli
ostvariti  novčanu  podršku  s  viših  razina
vlasti.

ODSJEK ZA CIVILNU ZAŠTITU

Za poslove koji se odnose na civilnu zaštitu u
2014-oj godini planirane su sljedeće aktivnosti:
- Priprema  ljudstva  i  MTS-a  za

protupožarnu sezonu za 2014. godinu;
- Izrada  prijedloga  Plana  utroška  sredstava

prikupljenih  po  osnovu posebne  naknade
za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća;

- Ažuriranje procjene ugroženosti zaštite od
požara i drugih nesreća u općini;

- Izrada  tematskih  planova  obuke  stožera,
postrojbe  i  povjerenika  civilne  zaštite
općine Posušje; 

- Rad  na  unapređenju  i  jačanju  sustava
zaštite  i  spašavanja  na  području  naše
općine,  koji  treba  osigurati  preventivnu i
operativnu  funkciju  zaštite  i  spašavanja
ljudi  i  materijalnih dobara  od prirodnih i
drugih nesreća;

- Izrada  Plana  zaštite  i  spašavanja  ljudi  i
materijalnih dobara od prirodnih i  drugih
nesreća za područje općine Posušje;

- Opremanje  i  obučavanje  vatrogasne
postrojbe općine Posušje;

- Popuna postrojbe opće namjene;
- Suradnja  sa  Županijskom  i  Federalnom

upravom civilne zaštite;
- Druge djelatnosti iz nadležnosti Službe, a

pozivajući  se  na  Zakon  o  zaštiti  i
spašavanju od prirodnih i drugih nesreća.

Sukladno  svojim  zakonskim  obvezama  i
redovnim  aktivnostima,  plan  dodatnih
aktivnosti  Vatrogasne  postrojbe  Posušje  za
2014-u godinu su:
- Sudjelovanje u zimskom održavanju cesta,

čišćenje  snijega  i  održavanju  gradskih
cesta i prometnica u zimskim uvjetima;

- Korištenje  vozila  i  opreme  u  čišćenju  i
pranju gradskih ulica i trgova;

- Korištenje vozila i  opreme u i  čišćenju i
održavanju javnih zelenih površina;

- Pomoć općinskim i komunalnim službama
općine oko uređenja grada  povodom Dana
općine Posušje i blagdana Velike Gospe;

- Sudjelovanje  u  uređivanju  i  ukrašavanju
grada  za  Božićne  i  Novogodišnje
blagdane.

ODSJEK  INSPEKCIJSKIH POSLOVA

Osim redovitih inspekcijskih poslova koji su 
predviđeni Zakonom,  za 2014-u godinu 
planirane su i sljedeće dodatne aktivnosti:
- Kontrola i nadzor nad radnjama koje rade

bez odobrenja;
- Kontrola  radnog vremena  ugostiteljskih i

trgovačkih  radnji  u  skladu  s  važećim
propisima;

- Kontrola  korištenja  javnih  površina
(vanjske  terase  i  reklamni  panoi  koji  se
nalaze na javnoj površini);

- Povećan  nadzor  u  proizvodnji  i  prodaji
hrane  i  namirnica  u  trgovinama
prehrambene robe;

- Suradnja  s  lovačkim  i  ribolovnim
društvima  u  općini  i  poduzimanje
odgovarajućih mjera u sprječavanju šteta;

- Nadzor  inspekcije  po  pitanju  bespravne
gradnje i nadogradnje objekata;

- Sve  ostale  aktivnosti  koje  su  u  okviru
inspekcijskog  nadzora  po  ukazanim
potrebama.

6. Služba  za branitelje iz Domovinskog rata

Služba  za  branitelje  iz  Domovinskog  rata,
sukladno Zakon o posebnim pravima dobitnika
ratnih  priznanja  i  odlikovanja  i  članova
njihovih obitelji („Službene novine Federacije
BiH“,  broj:  70/05,  61/06  i  9/10),  Uredbe  o
prihodovnom  cenzusu  Vlade  Federacije  BiH
(„Službene  novine  Federacije  BiH“,  broj:
25/10) te Uputstva o utvrđivanju prihodovnog
cenzusa   i  prihodovnog  praga  za  korisnike
prava po osnovu ratnih priznanja i odličja broj:
01-34-2003/10.  od  dana  29.04.2010.  godine
(„Službene  novine  Federacije  BiH“,  broj:
28/10)  vrši  dopune  po  osnovu  podnesenih
zahtjeva  za  ponovno  odlučivanje  o  pravu  za
mjesečni  novčani  dodatak   dobitnika  ratnih
priznanja i odličja.

Sukladno  preuzetom  Zakonu  o  osnovnim
pravima vojnih invalida i porodica palih boraca
(„Službeni  list  R  BiH“,  broj:  2/92,  6/94  i
13/94),  te  Zakona  o  pravima  branitelja  i
članova  njihovih  obitelji  („Službene  novine
Federacije  BiH“,  broj:  33/04,  56/05 i  70/07),
Zakona  o  provođenju  kontrole  zakonitosti
korištenje  prava  iz  oblasti  braniteljsko-
invalidske zaštite („Službene novine Federacije
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BiH“,  broj:  82/09),  Pravilnika o formiranju i
radu  revizorskih  timova  za  kontrolu  i
revizorskog tima za koordinaciju te Pravilnika
o načinu i postupku vršenja revizije („Službene
novine Federacije  BiH“,  broj:  14/10)  obavlja
se  revizija  za   korisnike  osobne,  obiteljske
invalidnine  kao  i  mirnodopskih  invalidnina
(preispitivanje  svih  uvjerenja  o  pripadnosti  i
okolnostima  pod  kojima  je  osoba  ranjena,
ozlijeđena,  oboljela,  poginula,  umrla,  po
osnovu  kojih  su  priznata  određena  prava  iz
oblasti  braniteljsko-invalidske  zaštite  i
dokumentacije  na  temelju  koje  su  izdana
uvjerenja, medicinske dokumentacije i revizija
svih  rješenja  kojima  su  priznata  prava  na
osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć
druge  osobe,  ortopedski  dodatak,  obiteljsku
invalidninu i uvećanu obiteljsku invalidninu).  

Tekući poslovi i zadaci Službe:
- izdavanje  Uvjerenja  u  skladu  s  člankom

169. i 170. ZUP-a,
- izrada  rješenja  koji  se  odnose  na  prava

ratnih  vojnih  invalida  i  članova  obitelji
poginulih i nestalih u Domovinskom ratu,
te mirnodopskih vojnih invalida,

- unosi  i  mjesečni  obračuni  korisnika
osobnih,  mirnodopskih  i  obiteljskih
invalidnina,

- zaprimanje  zamolbi  za  jednokratnu
novčanu pomoć te prosljeđivanje na daljnje
rješavanje  u  Ministarstvo  branitelja  i
invalida Domovinskog rata Grude,

- zaprimanje, kompletiranje i  prosljeđivanje
dokumentacije  Ministarstvu  branitelja
Grude, u svezi zdravstvenog osiguranja za
sve korisnike,

- sastanci  sa  udrugama  oko  tekuće
problematike, 

- praćenje i održavanje godišnjica poginulih
branitelja na području općine,

- uređenje i održavanje spomen obilježja, te
grobova poginulih branitelja, 

- praćenje  i  kontrola  već  dodijeljenog
građevinskog  zemljišta  i  građevinskog
zemljišta koja se dodjeljuju,

- dostavljanje  polugodišnjeg  i  godišnjeg
izvješća Općinskom načelniku, Općinskom
vijeću i Ministarstvu hrvatskih branitelja iz
Domovinskog  rata  Grude,  te  Federalnom
ministarstvu branitelja u Sarajevo,

- vođenje i arhiviranje predmeta, 
- rad sa strankama,
- obavljanje  i  drugih  poslova  iz  svoje

nadležnosti.

                Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                OPĆINA POSUŠJE     
           OPĆINSKI NAČELNIK    

Broj: 01-65-1/14                          OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 31.1.2014. godine               Branko Bago,  v.r.

_____________________________

Na   temelju   članka   49.   Zakona   o
ustanovama  („Narodne  novine  Županije
Zapadnohercegovačke“,  broj:  7/98  i  21/12),
članka  38.  Zakona  o  predškolskom odgoju  i
naobrazbi  („Narodne  novine  Županije
Zapadnohercegovačke“,  broj:  7/98)  uz
prethodnu suglasnost Općinskog vijeća općine
Posušje  broj:  01-05-55/13,  Upravno  vijeće
Dječjeg  vrtića  „Bajka“  Posušje  na  sjednici
održanoj dana 21.02.2014. godine donijelo je

ODLUKU O DOPUNI
STATUTA DJEČJEG VRTIĆA „BAJKA“

POSUŠJE

Članak 1.
U  Statutu  Dječjeg  vrtića  „Bajka“  Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj  2/11)
u članku 23. dodaju se stavci 2 i 3 koji glase: 

„Ustanovu  u  postupcima  pred  sudom,  može
zastupati Općinsko pravobraniteljstvo Posušje.

O prijenosu ovlaštenja ravnatelj izdaje pisanu
punomoć“. 

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na
oglasnoj  ploči  Vrtića,  s  tim  da  se  ista
objavljuje  i  u  Službenom  glasniku  općine
Posušje.

                                                    PREDSJEDNICA UPRAVNOG
Broj: 01-5/14                                         VIJEĆA
Posušje, 21.2.2014. godine        Zdravka Pišković,  v.r.

_____________________________
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