Na temelju članka 28. Zakona o lokalnoj samoupravi («Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke», broj: 2/99, 9/00, 5/03) i članka 83. Statuta općine Posušje («Službeni
glasnik općine», broj: 4/04), Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. godine, d o n i j e l o j e :
ODLUKU
O ODREĐIVANJU NAZIVA
TRGOVA I ULICA U OPĆINI POSUŠJE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se nazivi trgova i ulica u općini Posušje:
1. Trg Franje Tuđmana nalazi se pred hotelom «Posušje» na spoju ulica: Ulica fra Grge
Martića, Ulica kralja Tomislava, Ulica bana Jelačića i Ulice kneza Domagoja.
2. Trg fra Grge Martića nalazi se ispred stare crkve u Posušju, na spoju ulica: Ulice kardinala
Stepinca, Puta Gornjih Jukića, te Blidinjske ceste.
3. Trg Republike Hrvatske nalazi se na prostoru između zgrade «Rudnici boksita» Posušje i
«starog hotela» u Posušju, na spoju ulica: Ulice kralja Tomislava, Zagrebačke ulice, Ulice
kardinala Stepinca i Ulice Ante Starčevića.
4.Trg hrvatskih velikana nalazi se na spoju ulica: Dalmatinske ulice, Ulice Marka Marulića,
Ulice hercega Stjepana Kosače, Ulice Katarine Zrinske i Ulice Domovinskog rata.
5. Trg hrvatskih branitelja nalazi se na prostoru ispred zgrade županijskih ministarstava u
Posušju (stara zgrada osnovne škole).
6. Ulica fra Grge Martića počinje od Trga Franje Tuđmana a završava kod skretanja ulijevo
prema Marasovu brigu (Ulica fra Didaka Buntića), odakle počinje Mostarska ulica.
7. Ulica kralja Tomislava počinje od Trga Franje Tuđmana, ide prema sjeveru i završava kod
Trga Republike Hrvatske.
8. Ulica bana Jelačića počinje od Trga Franje Tuđmana, ide prema jugozapadu i završava na
spoju s Ulicom Mile Bošnjaka.
9. Ulica kneza Domagoja počinje od Trga Franje Tuđmana i završava zapadno na spoju s
Ulicom kneza Branimira.
10. Ulica Ante Starčevića počinje istočno od Trga Republike Hrvatske a završava na spoju sa
Vukovarskom ulicom kod poligona na «rastovačkoj petlji».
11. Zagrebačka ulica počinje od Trga Republike Hrvatske, ide prema zapadu do spoja s
Ulicom Mile Bošnjaka i Ulicom Dive Grabovčeve.
12. Ulica kardinala Stepinca počinje od Trga Republike Hrvatske, ide prema sjeveru i
završava kod objekta na k.č 1903/4 k.o. Posušje (uključivo).
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13. Blidinjska cesta nastavlja se na Ulicu kardinala Stepinca, ide prema sjeveroistoku u
smjeru Rakitna i završava na granici urbanog područja.
14. Ulica Put Gornjih Jukića nastavlja se na Ulicu kardinala Stepinca, ide prema
sjeverozapadu i završava u naselju Gornji Jukići.
15. Dalmatinska ulica se kod Trga hrvatskih velikana nastavlja na Ulicu Domovinskog rata,
ide prema jugozapadu i završava kod nadvožnjaka ispod PC Kobako.
16. Ulica Marka Marulića počinje od Trga hrvatskih velikana, ide prema jugoistoku i završava
na spoju s Vukovarskom ulicom.
17. Ulica hercega Stjepana Kosače počinje od Trga hrvatskih velikana, ide prema istoku i
završava na spoju sa Ulicom fra Petra Bakule.
18. Ulica Katarine Zrinske počinje od Trga hrvatskih velikana, ide prema sjeveroistoku i
završava na spoju s Ulicom Stjepana Radića.
19. Ulica Domovinskog rata nastavlja se na Ulicu bana Jelačića na spoju s Ulicom Mile
Bošnjaka, ide prema jugu i završava na spoju s Dalmatinskom ulicom kod Trga hrvatskih
velikana.
20. Tomislavgradska cesta počinje od benzinske crpke «Jim Benz», ide prema zapadu i
završava na spoju s Vukovarskom ulicom prije groblja «Ričina».
21. Ulica Šimice Karamatića počinje od križanja Zagebačke ulice, Ulice Mile Bošnjaka i
Ulice Dive Grabovčeve, ide prema zapadu i završava kod benzinske crpke «Jim Benz».
22. Ulica fra Rafe Barišića odvaja se od Ulice Šimice Karamatića, ide prema sjeveru i
završava na spoju s Putem Gornjih Jukića.
23. Ulica dr Petra Čule odvaja se od Ulice fra Rafe Barišića kod objekta na k.č. 1614/4 k.o.
Posušje, ide prema zapadu i završava u naselju Jukića njive.
24. Ulica Dive Grabovčeve počinje od križanja Zagrebačke ulice i Ulice Mile Bošnjaka, ide
prema sjeveru i završava na spoju s ulicom Put Gornjih Jukića.
25. Ulica don Ante Budimira odvaja se od ulice Put Gornjih Jukića kod objekta na k.č. 1926/1
k.o. Posušje, ide prema zapadu do spoja s Ulicom Dive Grabovčeve.
26. Ulica fra Pave Šimovića odvaja se od ulice Put Gornjih Jukića kod objekta na k.č.1934/7
k.o. Posušje, ide prema zapadu i završava na spoju s Ulicom Dive Grabovčeve.
27. Ulica hrvatskih žrtava odvaja se od Zagrebačke ulice, ide prema sjeverozapadu i završava
na spoju s Ulicom fra Pave Šimovića.
28. Ulica Put Radovnja odvaja se od Blidinjske ceste, ide prema sjeverozapadu i završava na
izlazu iz Posušja prema brdu Radovanj.
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29. Ulica bana Ivana Mažuranića odvaja se od Ulice kralja Tomislava, ide prema zapadu i
završava na spoju s Zagrebačkom ulicom.
30. Ulica Mile Bošnjaka počinje na spoju Zagrebačke ulice i Ulice Šimice Karamatića, ide
prema jugu i završava na spoju s Ulicom bana Jelačića i Ulicom Domovinskog rata.
31. Ulica Andrije Hebranga odvaja se od Ulice Mile Bošnjaka, ide prema istoku i završava na
spoju s Ulicom kneza Branimira.
32. Ulica kneza Mislava odvaja se od Ulice Mile Bošnjaka, ide prema istoku i u luku prema
jugu završava na spoju s Ulicom Andrije Hebranga.
33. Ulica kneza Branimira odvaja se od Ulice bana Jelačića, ide prema sjeveru i završava na
spoju s Ulicom bana Ivana Mažuranića.
34. Ulica kneza Višeslava odvaja se od Ulice bana Jelačića, ide prema zapadu i završava na
spoju s Ulicom kneza Branimira.
35. Ulica kneza Trpimira odvaja se od Ulice kneza Višeslava, ide prema sjeveru i završava na
spoju s Ulicom bana Ivana Mažuranića.
36. Ulica Marije Jurić Zagorke odvaja se od Ulice fra Grge Martića kod objekta na k.č.
2077/1 k.o. Posušje, ide prema sjeveru i završava na spoju s Ulicom Ante Starčevića.
37. Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića odvaja se od Ulice kralja Tomislava, ide prema
istoku i u luku prema jugu završava na spoju s Ulicom Marije Jurić Zagorke.
38. Ulica Hrvoja Vukčića Hrvatinića odvaja se od Ulice Marije Jurić Zagorke, ide prema
istoku i završava na spoju s Ulicom Bartola Kašića kod sjeverozapadne strane Srednje škole
fra Grge Martića.
39. Ulica Ivana Frane Jukića odvaja se od Ulice Marije Jurić Zagorke kod objekta na k.č.
2074/2 k.o. Posušje, ide prema istoku i završava na spoju s Ulicom Bartola Kašića.
40. Ulica Bartola Kašića odvaja se od Ulice fra Grge Martića, ide prema sjeveru i završava na
spoju s Ulicom Hrvoja Vukčića Hrvatinića kod sjeverozapadne strane Srednje škole fra Grge
Martića.
41. Ulica Šimuna Čuturića odvaja se od Ulice fra Grge Martića, ide prema sjeveru i završava
ispred Osnovne škole Ivana Mažuranića.
42. Ulica fra Andrije Kačića Miošića odvaja se od Ulice fra Grge Martića kod benzinske
crpke «INA», ide prema sjeveru i završava na spoju s Ulicom Ante Starčevića.
43. Ulica Marina Držića odvaja se od Ulice fra Andrije Kačića Miošića, ide prema istoku i
završava na spoju s Ulicom Ivana Gundulića sa sjeverne strane groblja «Martića križ».
44. Ulica Ivana Gundulića odvaja se od Ulice fra Grge Martića kod zapadne strane gradskog
groblja «Martića križ», ide prema sjeveru i završava na spoju s Ulicom Ante Starčevića.
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45. Ulica fra Didaka Buntića odvaja se od Ulice fra Grge Martića i ide prema istoku kroz
naselje Marasov brig.
46. Ulica majke Terezije odvaja se od Ulice fra Didaka Buntića kod objekta na k.č.1177/5 k.o.
Bešlići, ide prema sjeveru i završava na spoju s Ulicom Ante Starčevića.
47. Ulica fra Filipa Čuturića odvaja se od Ulice fra Didaka Buntića kod objekta na k.č. 1274
k.o. Bešlići, ide prema sjeveru i završava na spoju s Ulicom Ante Starčevića.
48. Ulica Antuna Bonifačića odvaja se od Ulice fra Didaka Buntića kod objekta na k.č. 178/5
k.o. Bešlići, ide prema jugu i završava kao slijepa ulica.
49. Ulica Otona Ivekovića odvaja se od Ulice fra Didaka Buntića kod objekta na k.č. 1788/9
k.o. Bešlići, ide prema jugu i završava kao slijepa ulica.
50. Ulica Gabrijela Jurkića odvaja se od Ulice fra Didaka Buntića kod objekta na k.č 1788/13
k.o. Bešlići, ide prema jugu i završava kao slijepa ulica.
51. Ulica Lavoslava Ružičke odvaja se od Ulice fra Didaka Buntića kod objekta na k.č.
1788/18 k.o. Bešlići, ide prema jugu i završava kao slijepa ulica.
52. Ulica Ivana Kapistrana odvaja se od Ulice fra Didaka Buntića, ide prema jugu i završava
na spoju s Ulicom Josipa Kozarca.
53. Ulica Josipa Kozarca odvaja se od Ulice fra Didaka Buntića, ide prema jugu i u luku
zamotava prema zapadu do spoja s Mostarskom ulicom.
54. Ulica pape Siksta V. odvaja se od Ulice fra Didaka Buntića, ide prema istoku i završava
na spoju s Ulicom Vlahe Bukovca.
55. Ulica Eugena Kumičića odvaja se od Ulice fra Didaka Buntića, ide prema sjeveru do spoja
s Ulicom pape Siksta V. kod objekta na k.č. 1786/13 k.o. Bešlići.
56. Ulica Antuna Matije Reljkovića odvaja se od Ulice fra Didaka Buntića, ide prema sjeveru
do spoja s Ulicom pape Siksta V. kod objekta na k.č. 1786/18 k.o. Bešlići.
57. Ulica fra Rufina Šilića odvaja se od Ulice fra Didaka Buntića, ide prema sjeveru do spoja
s Ulicom pape Siksta V. kod objekta na k.č. 1785/11 k.o. Bešlići.
58. Ulica Vlahe Bukovca odvaja se od Ulice fra Didaka Buntića, ide prema sjeveru do spoja s
Ulicom pape Siksta V. kod objekta na k.č. 1785/16 k.o. Bešlići.
59. Ulica pape Lava X. odvaja se od Mostarske ulice, ide prema sjeveru i završava na spoju s
Ulicom Ante Starčevića.
60. Ulica pape Ivana VIII. odvaja se od Ulice Ante Starčevića kod objekta na k.č. 1193/1 k.o.
Posušje, ide prema sjeveru i završava u naselju Bakule.
61. Ulica don Ante Bakule odvaja se od Ulice Ante Starčevića kod objekta na k.č. 1249/3 k.o.
Posušje, ide prema sjeveru i završava u naselju Bakule.
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62. Ulica pape Urbana VIII. odvaja se od Ulice Ante Starčevića kod parcele na k.č. 1251/2
k.o. Bešlići, ide prema sjeveroistoku i završava na granici urbanog područja.
63. Mostarska ulica počinje od spoja Ulice fra Grge Martića i Ulice fra Didaka Buntića, ide
prema istoku do spoja s Ulicom Ante Starčevića.
64. Klesarska ulica odvaja se od Ulice fra Grge Martića preko puta gradskog groblja «Martića
križ», ide prema jugoistoku i u dva luka zamotava prema jugu sa jednim odvojkom prema
zapadu.
65. Ulica fra Petra Bakule odvaja se od Ulice fra Grge Martića, ide prema jugu do spoja s
Vukovarskom ulicom.
66. Ulica Zrinsko – Frankopanska odvaja se od Ulice fra Petra Bakule, ide prema istoku do
spoja s Ulicom fra Grge Martića.
67. Ulica Eugena Kvaternika odvaja se od Ulice fra Petra Bakule, ide prema istoku i završava
na spoju s Ulicom Ljudevita pl. Posavskog.
68. Ulica Ljudevita pl. Posavskog odvaja se od Ulice Zrinsko – Frankopanske, ide prema jugu
do spoja s Ulicom fra Petra Bakule.
69. Ulica Tina Ujevića odvaja se od Ulice fra Petra Bakule kod objekta na k.č. 2186/1 k.o.
Posušje, ide prema istoku i završava kao slijepa ulica.
70. Ulica Darke Ćurde odvaja se od Ulice Tina Ujevića, ide prema sjeveru i završava kao
slijepa ulica.
71. Ulica Fausta Vrančića odvaja od Ulice fra Petra Bakule, ide prema istoku a završava kao
slijepa ulica.
72. Ulica Antuna Mihanovića odvaja se od Ulice fra Petra Bakule, ide prema istoku i završava
na spoju s Mostarskom ulicom.
73. Ulica Ante Kovačića odvaja se od Ulice fra Petra Bakule kod objekta na k.č. 1876/12 k.o.
Bešlići, ide prema istoku i završava kao slijepa ulica.
74. Ulica Augusta Šenoe odvaja se od Ulice fra Petra Bakule kod objekta na k.č. 1876/88 k.o.
Bešlići, ide prema istoku i završava kao slijepa ulica.
75. Splitska ulica odvaja se od Ulice fra Petra Bakule kod objekta na k.č. 1874/18 k.o.Bešlići,
ide prema zapadu i završava na spoju s Ulicom Ivana Nelipića.
76. Šibenska ulica odvaja se od Ulice fra Petra Bakule kod objekta na k.č. 1874/1 k.o. Bešlići,
ide prema zapadu i završava u Borovu gaju.
77. Zadarska ulica odvaja se od Ulice fra Petra Bakule kod objekta na k.č. 2190/85 k.o.
Posušje, ide prema zapadu i završava kao slijepa ulica.
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78. Ulica Ivana Nelipića odvaja se od Vukovarske ulice iza PC «OLI», ide prema sjeveru i
završava u Borovu gaju.
79. Ulica Put Busara odvaja se od Vukovarske ulice kod spoja s Ulicom Marka Marulića, ide
prema jugu i završava na granici urbanog područja.
80. Grudska cesta počinje od križanja Vukovarske ulice i Ulice fra Petra Bakule, ide prema
jugoistoku i završava na granici urbanog područja.
81. Širokobriješka cesta počinje od križanja Vukovarske ulice i Ulice Ante Starčevića, ide
prema istoku i završava na granici k.o. Širića Brig.
82. Ulica Blage Zadre odvaja se od Ulice Ivana Nelipića, ide prema zapadu a završava na
spoju s Ulicom princa Eugena Savojskog.
83. Ulica princa Eugena Savojskog odvaja se od Ulice Marka Marulića, ide prema sjeveru i
završava na spoju s Ulicom Ante Brune Bušića.
84. Ulica Matije Korvina odvaja se od Ulice Marka Marulića na spoju sa Ulicom Grgura
Ninskog, ide prema istoku i završava na spoju s Ulicom princa Eugena Savojskog.
85. Ulica Petra Kružića odvaja se od Ulice Marka Marulića na spoju s Ulicom Jurja
Dalmatinca, ide prema istoku i završava na spoju s Ulicom princa Eugena Savojskog.
86. Ulica Ante Brune Bušića odvaja se od Ulice Marka Marulića, ide prema istoku i završava
na spoju s Ulicom fra Petra Bakule.
87. Ulica dr. Mate Ujevića odvaja se od Ulice Marka Marulića kod objekta na k.č. 3734/59
k.o Posušje, ide prema zapadu i završava kod 110 KW stanice.
88. Ulica Ivana Meštrovića odvaja se od Ulice Marka Marulića kod objekta na k.č. 3734/9
k.o. Posušje, ide prema zapadu i završava kao slijepa ulica.
89. Ulica Ivana Raosa odvaja se od Ulice Marka Marulića kod kod objekta na k.č. 3734/29
k.o. Posušje, ide prema zapadu i završava kao slijepa ulica.
90. Ulica Grgura Ninskog odvaja se od Ulice Marka Marulića kod objekta na k.č. 3734/95
k.o. Posušje, ide prema zapadu i završava kao slijepa ulica.
91. Ulica Jurja Dalmatinca odvaja se od Ulice Marka Marulića kod objekta na k.č. 3734/58
k.o. Posušje, ide prema zapadu i završava kao slijepa ulica.
92. Ulica Petra Zoranića odvaja se od Ulice Marka Marulića kod objekta na k.č 3733/5 k.o.
Posušje, ide prema zapadu i završava na spoju s Dalmatinskom ulicom.
93. Domobranska ulica odvaja se od Ulice hercega Stjepana Kosače kod objekta na k.č.
2208/1 k.o. Posušje, ide prema sjeveru i završava na spoju s Ulicom Hrvatske Republike
Herceg – Bosne.
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94. Ulica bleiburških žrtava odvaja se od Ulice hercega Stjepana Kosače kod objekta na k.č.
2190/62 k.o. Posušje, ide prema sjeveru i završava na spoju s Ulicom Hrvatske Republike
Herceg – Bosne.
95. Ulica Hrvatske vojske odvaja se od Ulice hercega Stjepana Kosače kod objekta na k.č.
2190/58 k.o. Posušje, ide prema sjeveru i završava na spoju s Ulicom Hrvatske Republike
Herceg – Bosne.
96. Ulica Gojka Šuška odvaja se od Ulice hercega Stjepana Kosače kod objekta na k.č
2190/53 k.o. Posušje, ide prema sjeveru i završava na spoju s Ulicom Hrvatske Republike
Herceg – Bosne.
97. Ulica Janka Bobetka odvaja se od Ulice hercega Stjepana Kosače kod objekta na k.č.
2190/47 k.o. Posušje, ide prema sjeveru i završava na spoju s Ulicom Hrvatske Republike
Herceg – Bosne.
98. Ulica HVO – a odvaja se od Ulice hercega Stjepana Kosače kod objekta na k.č. 2190/39
k.o. Posušje, ide prema sjeveru i završava na spoju s Ulicom Hrvatske Republike Herceg –
Bosne.
99. Ulica Mate Bobana odvaja se od Ulice hercega Stjepana Kosače kod objekta na k.č.
2190/31 k.o. Posušje, ide prema sjeveru i završava na spoju s Ulicom Hrvatske Republike
Herceg – Bosne.
100. Ulica Hrvatske Republike Herceg – Bosne odvaja se od Ulice fra Petra Bakule, ide
prema zapadu južnom stranom stadiona NK Posušje, a završava na spoju s Ulicom Katarine
Zrinske.
101. Ulica Matije Gupca odvaja se od Ulice Stjepana Tomaševića, ide u luku prema
jugoistoku i završava kao slijepa ulica.
102. Ulica baruna Trenka odvaja se od Ulice Domovinskog rata, ide prema sjeveru i završava
na spoju s Ulicom kralja Petra Svačića.
103. Ulica Stjepana Tomaševića odvaja se od Ulice Domovinskog rata kod robne kuće
«Nevada», ide prema istoku i završava na spoju s Ulicom Katarine Zrinske.
104. Ulica kralja Petra Svačića odvaja se od Ulice Domovinskog rata kod knjižare «Livre»,
ide prema istoku i završava na spoju s Ulicom Katarine Zrinske.
105. Ulica kralja Petra Krešimira IV. odvaja se od Ulice Katarine Zrinske, ide prema zapadu i
završava kao slijepa ulica.
106. Ulica Stjepana Radića odvaja se od Ulice bana Jelačića, ide prema istoku ispred Doma
zdravlja i završava na spoju s Ulicom fra Petra Bakule.
107. Ulica dr. Jure Grubišića odvaja se od Ulice Stjepana Radića kod objekta na k.č 2000/18
k.o. Posušje, ide prema sjeveru i završava na spoju s Ulicom A.B.Šimića.
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108. Ulica Katarine Kotromanić odvaja se od Ulice dr. Jure Grubišića, ide prema istoku i
završava kao slijepa ulica.
109. Ulica Ruđera Boškovića odvaja se od Ulice Stjepana Radića kod objekta na k.č. 2000/15
k.o. Posušje, ide prema sjeveru i završava na spoju s Ulicom A.B.Šimića.
110. Ulica Antuna Gustava Matoša odvaja se od Ulice fra Grge Martića, ide prema jugu i
završava na spoju s Ulicom Stjepana Radića.
111. Ulica A.B. Šimića odvaja se od Ulice A.G. Matoša, ide prema zapadu i završava na
spoju s Ulicom bana Jelačića.
112. Ulica kraljice Jelene odvaja se od Ulice fra Grge Martića, ide prema jugu i završava na
spoju s Ulicom A.B.Šimića.
113. Imotska cesta počinje od nadvožnjaka ispod PC Kobako, ide prema jugozapadu i
završava na granici urbanog područja.
114. Ulica Mijata Tomića odvaja se od Dalmatinske ulice, ide prema zapadu i završava kao
slijepa ulica.
115. Ulica kralja Zvonimira odvaja se od Ulice Domovinskog rata iznad restorana «Antik»,
ide prema zapadu i završava na spoju s Vukovarskom ulicom.
116. Ulica Put Donjih Jukića odvaja se od Ulice Šimice Karamatića kod objekta na k.č. 2374
k.o. Posušje, ide prema jugu kroz naselje Donji Jukići i završava na spoju s Ulicom kralja
Zvonimira.
117. Ulica Nikole Šubića Zrinskog odvaja se od Ulice kralja Zvonimira, ide prema jugu i
završava na spoju s Ulicom Mijata Tomića.
118. Uskočka ulica odvaja se od Ulice Nikole Šubića Zrinskog, ide prema zapadu i završava
kao slijepa ulica ispred «Šegine ograde».
119. Ulica Kulina bana odvaja se od Ulice kralja Zvonimira, ide prema jugu i u luku obilazi
Dječji vrtić, a završava na spoju s Ulicom kralja Tvrtka.
120. Ulica kralja Tvrtka odvaja se od Ulice kralja Zvonimira ispred Dječjeg vrtića, ide prema
jugu i završava na spoju s Ulicom kralja Ostoje.
121. Ulica kralja Ostoje odvaja se od Ulice Nikole Šubića Zrinskog kod objekta na k.č
2920/77 k.o. Posušje, ide prema istoku i završava kao slijepa ulica.
123. Ulica bana Mateja Ninoslava odvaja se od Ulice Nikole Šubića Zrinskog kod objekta na
k.č.2920/94 k.o. Posušje, ide prema istoku i završava kao slijepa ulica.
124. Ulica Pavla Rittera Vitezovića odvaja se od Ulice kralja Zvonimira, ide prema jugu i
završava kao slijepa ulica.

8

Članak 2.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti odluka o određivanju imena ulica i trgova u
Posušju («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/90).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-02-17/05.
Posušje, 28.01.2005. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 27. Zakona o lokalnoj samoupravi («Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke», broj: 2/99, 9/00 i 5/03) i članka 10. Poslovnika Općinskog vijeća
općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj: 6/04), Općinsko vijeće općine Posušje na
sjednici održanoj dana 28.01.2005. godine, d o n i j e l o j e
O D L U K U
o visini naknade za rad vijećnika u Općinskom vijeću općine Posušje

I
Ovom Odlukom propisuje se mjesečni iznos naknade za rad vijećnika i naknade po održanim
radnim sjednicama Općinskog vijeća.
II
Visina naknade za rad vijećnika u Općinskom vijeću utvrđuje se:
- mjesečno u neto iznosu od 50,00 KM
- po održanoj radnoj sjednici Općinskog vijeća u neto iznosu od 100,00 KM
Iznimno od stavka 1. naknada za rad zamjenika predsjednika Općinskog vijeća, zbog obveza
sukladno Poslovniku utvrđuje se mjesečno u neto iznosu od 150,00 KM i po održanoj radnoj
sjednici Općinskog vijeća u neto iznosu od 100,00 KM.
III
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za rad vijećnika u
Općinskom vijeću («Službeni glasnik općine», broj: 6/03).
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IV
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-02-15/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 28.01.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 41. i 94. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik
općine», broj: 6/04), Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 28.01.2005.
godine, d o n i j e l o j e
O D L U K U
o visini naknade za rad članova stalnih i privremenih
radnih tijela Općinskog vijeća
I
Ovom Odlukom propisuje se naknada za rad članova stalnih i privremenih radnih tijela
Općinskog vijeća po održanoj sjednici u neto iznosu od 50,00 KM.
II
Naknada iz točke I. će se isplaćivat na temelju evidencije koju dostavlja predsjednik radnog
tijela službi za financije.
III
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti odluka o visini naknade za rad članova radnih
tijela Općinskog vijeća («Službeni glasnik općine», broj: 1/01 i 7/03).
IV
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-02-16/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 28.01.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
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Na temelju članka 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 12/03) i
članka 83. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj: 4/2004), Općinsko vijeće
općine Posušje na sjednici održanoj dana 28.01.2005. godine, d o n i j e l o j e :
ODLUKU
o izmjeni i dopuni odluke o kriterijima za
imenovanje Nadzornih odbora javnih poduzeća
čiji je osnivač Općinsko vijeće općine Posušje
I.
U odluci o kriterijima za imenovanje Nadzornih odbora javnih poduzeća čiji je osnivač
Općinsko vijeće općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj: 7/04), u naslovu odluke,
točki I i točki IV. iza riječi «poduzeća» dodaju se riječi «i Upravnih vijeća javnih ustanova».
II.
U točki II. Odluke dodaje se stavak 2. koji glasi «Za predsjednika i članove Upravnih vijeća
javnih ustanova može biti imenovan kandidat koji ispunjava opće uvjete iz stavka I. alineja 1,
2, 3, 4, 8 i 9».
III.
U točki III. iza riječi «kandidat» dodati riječi «za predsjednika i članove Nadzornih odbora i
Upravnih vijeća».
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-02-11/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 28.01.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 22. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke», broj: 4/99 i 15/01 i 10/03) i članka 83. Statuta općine Posušje
(«Službeni glasnik općine», broj: 4/04), Općinsko vijeće kao nosilac donošenja planova na
sjednici održanoj dana 28.01.2005. godine, donijelo je:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni odluke o usvajanju plana
parcelacije «VINJANSKI DOM»
I
U Odluci o usvajanja plana parcelacije «VINJANSKI DOM» («Službeni glasnik općine»,
broj: 5/03), u točki I. umjesto k.č. broj: 3964/1 treba stajati k.č. broj: 3984/1.
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II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-02-12/05.
Posušje, 28.01.2005. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom («Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke», broj: 12/03) i članka 83. Statuta općine Posušje («Službeni
glasnik općine», broj: 4/04), Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. godine, d o n i j e l o j e
O D L U K U
o izmjeni i dopuni odluke o visini mjesečne naknade
za rad članova upravnih odbora javnih poduzeća općine Posušje
Članak 1.
U odluci o visini mjesečne naknade za rad članova upravnih odbora javnih poduzeća općine
Posušje («Službeni glasnik općine», broj: 2/02) u naslovu Odluke i članku 1, 2 i 4 riječi
«upravnih odbora» zamijeniti riječima «Nadzornih odbora».
Članak 2.
Članak 3. se briše.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-02-13/05.
Posušje, 28.01.2005. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………...
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Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke», broj: 14/00 i 7/03) i članka 83. Statuta općine Posušje («Službeni
glasnik općine», broj: 4/04), Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. godine, d o n i j e l o j e
O D L U K U
o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu
Članak 1.
U odluci o komunalnom redu («Službeni glasnik općine», broj: 3/01) u članku 64.
stavak 2 mijenja se i glasi:
Nositelj poslova oko nabavke i postavljanja pločica s kućnim brojem i nazivom ulica je
javna ustanova za komunalne djelatnosti «Urbikom» Posušje, te će to obavljati uz stručni
nadzor službe z p u i z o. Ostale troškove s tim u vezi snose građani.
Članak 2.
U članku 108. stavak 2. mijenja se i glasi:
Naknadu za odvoz kućnog smeća i glomaznog otpada određuje isporučitelj usluge uz
prethodnu suglasnost Općinskog vijeća, sukladno zakonu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku
općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-02-14/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 28.01.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 30. stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu (»Službene novine
Federacije BiH«, broj 25/03), rješavajući po zahtjevu Frano Begić iz Posušja za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
I FRANI BEGIĆ iz Posušja kao kompenzaciju za građevinsko zemljište označeno
kao k.č.broj 1892/78 površine 611 m2 upisano u posjedovni list broj 721 k.o.
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Bešlići, dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
k.č.broj 2190/219 u površini od 585 m2 upisano u posjedovni list broj 136 k.o.
Posušje državno vlasništvo sa 1/1 dijelom.
II

Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se
izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja
odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

III Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Frane Begić a iz stava I u
korist općine Posušje.
Obrazloženje
Frano Begić (otac poginulog hrvatskog branitelja Mladena) podnio je zahtjev preko Udruge
branitelja Posušje ovom Vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko zemljište
u svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za građevinsko zemljište koje
mu je bilo dodijeljeno poslovno-stambenu izgradnju pravomoćnim rješenjem broj:01/I-475152/98. od 28.12.1998. godine.
Uz zahtjev je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevinskog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (MLJEKUŠA III).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko-pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je u
svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u urbanističku suglasnost broj:04-23581/04. od 22.12.2004. godine Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo Vijeće nalazi
da je osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je
stoga bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim
odlukom općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno
zemljište iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja.
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-1/04.
Posušje, 08.09.2004. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………...
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Na temelju članka 30. stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu (»Službene novine
Federacije BiH«, broj 25/03), rješavajući po zahtjevu Slavko (Stjepana) Jurišić iz Zagorja,
Posušje za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene
zgrade kao kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
I

SLAVKU (Stjepana) JURIŠIĆ iz Zagorja - Posušje kao kompenzaciju za
građevinsko zemljište označeno kao k.č.broj 1850/22 površine 577 m2 upisano u
posjedovni list broj 644 k.o. Bešlići, dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno
građevinsko zemljište:
- k.č.broj 2190/215 u površini od 585 m2 upisano u posjedovni list broj 136 k.o. Posušje
državno vlasništvo sa 1/1 dijelom.

II

Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se
izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja
odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

III

Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Slavko (Stjepana) Jurišić iz
Zagorja - Posušje.
Obrazloženje

Slavko (Stjepana) Jurišić (otac poginulog hrvatskog branitelja Stjepana) podnio je zahtjev
preko Udruge branitelja Posušje ovom Vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko
građevinsko zemljište u svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za
građevinsko zemljište koje mu je bilo dodijeljeno poslovno-stambenu izgradnju pravomoćnim
rješenjem broj:01/I-475-105/98. od 28.12.1998. godine.
Uz zahtjev je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevinskog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (MLJEKUŠA III).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko-pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je u
svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u urbanističku suglasnost broj:04-23581/04. od 22.12.2004. godine Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo Vijeće nalazi
da je osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je
stoga bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim
odlukom općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno
zemljište iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja.
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Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-2/04.
Posušje, 08.09.2004. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 30. stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu (»Službene novine
Federacije BiH«, broj 25/03), rješavajući po zahtjevu Šimi Bašić iz Broćanca, Posušje za
dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
I

ŠIMI BAŠIĆ iz Broćanca, Posušje kao kompenzaciju za građevinsko zemljište
označeno kao k.č.broj 1847/1 površine 600 m2 upisano u posjedovni list broj 725
k.o. Bešlići, dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
k.č.broj 2190/190 u površini od 549 m2 upisano u posjedovni list broj 136 k.o.
Bešlići državno vlasništvo sa 1/1 dijelom.

II Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se
izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja
odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.
III Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Šime Bašić iz Broćanca –
Posušje.
Obrazloženje
Šima Bašić (supruga poginulog hrvatskog branitelja Mate) podnijela je zahtjev preko Udruge
branitelja Posušje ovom Vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko zemljište
u svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za građevinsko zemljište koje
mu je bilo dodijeljeno poslovno-stambenu izgradnju pravomoćnim rješenjem broj:01/I-47594/98. od 28.12.1998. godine.
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Uz zahtjev je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevinskog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (MLJEKUŠA III).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko-pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je u
svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u urbanističku suglasnost broj:04-23581/04. od 22.12.2004. godine Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo Vijeće nalazi
da je osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je
stoga bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim
odlukom općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno
zemljište iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja.
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-3/04.
Posušje, 08.09.2004. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 30. stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu (»Službene novine
Federacije BiH«, broj 25/03), rješavajući po zahtjevu Mila Grubišić iz Posušja za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
I

MILI GRUBIŠIĆ iz Posušja kao kompenzaciju za građevinsko zemljište
označeno kao k.č.broj 1850/17 površine 598 m2 upisano u posjedovni list broj 718
k.o. Bešlići, dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
k.č.broj 2190/162 u površini od 560 m2 upisano u posjedovni list broj 136 k.o.
Posušje državno vlasništvo sa 1/1 dijelom.

II Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se
izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja
odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.
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III Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Mile Grubišić iz Posušja.
Obrazloženje
Mili Grubišić (majka poginulog hrvatskog branitelja Tomislava) podnijela je zahtjev preko
Udruge branitelja Posušje ovom Vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko
zemljište u svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za građevinsko
zemljište koje mu je bilo dodijeljeno poslovno-stambenu izgradnju pravomoćnim rješenjem
broj:01/I-475-109/98. od 28.12.1998. godine.
Uz zahtjev je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevinskog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (MLJEKUŠA III).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko-pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je u
svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u urbanističku suglasnost broj:04-23581/04. od 22.12.2004. godine Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo Vijeće nalazi
da je osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je
stoga bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim
odlukom općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno
zemljište iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja.
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-4/04.
PREDSJEDNIK
Posušje, 08.09.2004. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 30. stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu (»Službene novine
Federacije BiH«, broj 25/03), rješavajući po zahtjevu Ljubica Penava iz Posušja za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
I

LJUBICI PENAVA iz Batina - Posušje kao kompenzaciju za građevinsko
zemljište označeno kao k.č.broj 1850/18 površine 598 m2 upisano u posjedovni list
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-

broj 722 k.o. Bešlići, dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
k.č.broj 2190/211 u površini od 582 m2 upisano u posjedovni list broj 136 k.o. Bešlići
državno vlasništvo sa 1/1 dijelom.

II

Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se
izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavan
ja odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

III

Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Ljubica Penava iz Batina –
Posušje.
Obrazloženje

Ljubica Penava (ud.Joze, majka poginulog hrvatskog branitelja Tomislava) podnijela je
zahtjev preko Udruge branitelja Posušje ovom Vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko
građevinsko zemljište u svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za
građevinsko zemljište koje mu je bilo dodijeljeno poslovno-stambenu izgradnju pravomoćnim
rješenjem broj:01/I-475-130/98. od 28.12.1998. godine.
Uz zahtjev je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevinskog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (MLJEKUŠA III).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko-pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je u
svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u urbanističku suglasnost broj:04-23581/04. od 22.12.2004. godine Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo Vijeće nalazi
da je osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je
stoga bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim
odlukom općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno
zemljište iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja.
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-5/04.
Posušje, 08.09.2004. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..
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Na temelju članka 30. stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu (»Službene novine
Federacije BiH«, broj 25/03), rješavajući po zahtjevu Veselka Filipovića iz Graca, Posušje za
dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2004. godine, donijelo je
RJEŠENJE
I

VESELKI FILIPOVIĆ iz Graca - Posušje kao kompenzaciju za građevinsko
zemljište označeno kao k.č.broj 1850/19 površine 598 m2 upisano u posjedovni list
broj 720 k.o. Bešlići, dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
- k.č.broj 2190/165 u površini od 560 m2 upisano u posjedovni list broj 136 k.o. Posušje
državno vlasništvo sa 1/1 dijelom.

II

Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se
izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja
odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

III

Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Veselka Filipović iz Graca –
Posušje.
Obrazloženje

Veselki Filipović (supruzi poginulog hrvatskog branitelja Jerke) podnijela je zahtjev preko
Udruge branitelja Posušje ovom Vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko
zemljište u svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za građevinsko
zemljište koje mu je bilo dodijeljeno poslovno-stambenu izgradnju pravomoćnim rješenjem
broj:01/I-475-92/98. od 28.12.1998. godine.
Uz zahtjev je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevinskog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (MLJEKUŠA III).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko-pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je u
svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u urbanističku suglasnost broj:04-23581/04. od 22.12.2004. godine Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo Vijeće nalazi
da je osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je
stoga bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim
odlukom općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno
zemljište iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja.
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Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-6/04.
Posušje, 08.09.2004. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 30. stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu (»Službene novine
Federacije BiH«, broj 25/03), rješavajući po zahtjevu Nedjeljko Nenadić iz Vinjana - Posušje
za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
I

NEDJELJKU NENADIĆ iz Vinjana-Posušje, kao kompenzaciju za građevinsko
zemljište označeno kao k.č.broj 1850/14 površine 605 m2 upisano u posjedovni list
broj 717 k.o. Bešlići, dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
- k.č.broj 2190/181 u površini od 560 m2 upisano u posjedovni list broj 136 k.o. Posušje
državno vlasništvo sa 1/1 dijelom.

II

Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se
izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja
odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

III

Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Nedjeljku Nenadić iz Vinjana
– Posušje.
Obrazloženje

Nedjeljko Nenadić (otac poginulog hrvatskog branitelja Miljenka) podnio je zahtjev preko
Udruge branitelja Posušje ovom Vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko
zemljište u svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za građevinsko
zemljište koje mu je bilo dodijeljeno poslovno-stambenu izgradnju pravomoćnim rješenjem
broj:01/I-475-96/98. od 28.12.1998. godine.
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Uz zahtjev je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevinskog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (MLJEKUŠA III).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko-pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je u
svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u urbanističku suglasnost broj:04-23581/04. od 22.12.2004. godine Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo Vijeće nalazi
da je osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je
stoga bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim
odlukom općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno
zemljište iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja.
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-7/04.
Posušje, 08.09.2004. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 30. stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu (»Službene novine
Federacije BiH«, broj 25/03), rješavajući po zahtjevu Jure Petrović iz Rakitna, Posušje za
dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
I

JURI PETROVIĆ iz Rakitna - Posušje kao kompenzaciju za građevinsko zemljište
označeno kao k.č.broj 1850/12 površine 627 m2 upisano u posjedovni list broj 719
k.o. Bešlići, dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
- k.č.broj 2190/205 u površini od 585 m2 upisano u posjedovni list broj 136 k.o. Posušje
državno vlasništvo sa 1/1 dijelom.

II

Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se
izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja
odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

III

Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
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knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Jure Petrović Rakitno –
Posušje.
Obrazloženje
Jure Petrović (otac poginulog hrvatskog branitelja Branka) podnio je zahtjev preko Udruge
branitelja Posušje ovom Vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko zemljište
u svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za građevinsko zemljište koje
mu je bilo dodijeljeno poslovno-stambenu izgradnju pravomoćnim rješenjem broj:01/I-47568/98. od 28.12.1998. godine.
Uz zahtjev je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevinskog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (MLJEKUŠA III).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko-pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je u
svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u urbanističku suglasnost broj:04-23581/04. od 22.12.2004. godine Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo Vijeće nalazi
da je osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je
stoga bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim
odlukom općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno
zemljište iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja.
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-8/04.
PREDSJEDNIK
Posušje, 08.09.2004. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 30. stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu (»Službene novine
Federacije BiH«, broj 25/03), rješavajući po zahtjevu Petar Bešlić iz Posušja za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
I

PETRU BEŠLIĆ iz Rastovače - Posušje kao kompenzaciju za građevinsko zemljište
označeno kao k.č.broj 1850/1 površine 633 m2 upisano u posjedovni list broj 726 k.o.
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Bešlići, dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
- k.č.broj 2190/173 u površini od 560 m2 upisano u posjedovni list broj 136 k.o. Posušje
državno vlasništvo sa 1/1 dijelom.
II

III

Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se
izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja
odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.
Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Petar Bešlić iz Rastovače –
Posušje.
Obrazloženje

Petar Bešlić (otac poginulog hrvatskog branitelja Marinka) podnio je zahtjev preko Udruge
branitelja Posušje ovom Vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko zemljište
u svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za građevinsko zemljište koje
mu je bilo dodijeljeno poslovno-stambenu izgradnju pravomoćnim rješenjem broj:01/I-475157/98. od 28.12.1998. godine.
Uz zahtjev je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevinskog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (MLJEKUŠA III).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko-pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je u
svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u urbanističku suglasnost broj:04-23581/04. od 22.12.2004. godine Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo Vijeće nalazi
da je osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je
stoga bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim
odlukom općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno
zemljište iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja.
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-9/04.
Posušje, 08.09.2004. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..
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Na temelju članka 30. stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu (»Službene novine
Federacije BiH«, broj 25/03), rješavajući po zahtjevu Stjepana Vukoja iz Posušja za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
I

STJEPANU VUKOJA iz Posušja kao kompenzaciju za građevinsko zemljište
označeno kao k.č.broj 1850/9 površine 638 m2 upisano u posjedovni list broj 723
k.o. Bešlići, dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
- k.č.broj 2190/212 u površini od 585 m2 upisano u posjedovni list broj 136 k.o. Posušje
državno vlasništvo sa 1/1 dijelom.

II

Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se
izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja
odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

III

Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Stjepan Vukoja Posušje.
Obrazloženje

Stjepan Vukoja (otac poginulog hrvatskog branitelja Željka) podnio je zahtjev preko Udruge
branitelja Posušje ovom Vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko zemljište
u svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za građevinsko zemljište koje
mu je bilo dodijeljeno poslovno-stambenu izgradnju pravomoćnim rješenjem broj:01/I-47596/98. od 28.12.1998. godine.
Uz zahtjev je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevinskog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (MLJEKUŠA III).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko-pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je u
svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u urbanističku suglasnost broj:04-23581/04. od 22.12.2004. godine od Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo Vijeće
nalazi da je osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa
mu je stoga bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. zakona, sukladno sa uvjetima
utvrđenim odlukom općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja,
dodijeljeno zemljište iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja.
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Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-10/04.
Posušje, 08.09.2004. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 30. stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu (»Službene novine
Federacije BiH«, broj 25/03), rješavajući po zahtjevu Ivan Bešlić Rastovače, Posušje za
dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
I

IVANU BEŠLIĆ iz Rastovače-Posušje, kao kompenzaciju za građevinsko zemljište
označeno kao k.č.broj 1892/73 površine 484 m2 upisano u posjedovni list broj 618
k.o. Bešlići, dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
- k.č.broj 2190/217 u površini od 587 m2 upisano u posjedovni list broj 136 k.o. Posušje
državno vlasništvo sa 1/1 dijelom.

II

Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se
izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja
odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

III

Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Ivan Bešlić, RastovačaPosušje.
Obrazloženje

Ivan Bešlić (otac nestalog hrvatskog branitelja Slobodana) podnio je zahtjev preko Udruge
branitelja Posušje ovom Vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko zemljište
u svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za građevinsko zemljište koje
mu je bilo dodijeljeno poslovno-stambenu izgradnju pravomoćnim rješenjem broj:01/I-47553/98. od 28.12.1998. godine.
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Uz zahtjev je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevinskog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (MLJEKUŠA III).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko-pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je u
svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u urbanističku suglasnost broj:04-23581/04. od 22.12.2004. godine Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo Vijeće nalazi
da je osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je
stoga bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim
odlukom općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno
zemljište iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja.
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-11/04.
Posušje, 08.09.2004. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 30. stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu (»Službene novine
Federacije BiH«, broj 25/03), rješavajući po zahtjevu Janje Bešlić iz Posušja za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompezacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
I

JANJA BEŠLIĆ iz Posušja kao kompenzaciju za građevinsko zemljište označeno
kao k.č.broj 1892/72 površine 467 m2 upisano u posjedovni list broj 619 k.o.
Bešlići, dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
- k.č.broj 2190/226 u površini od 624 m2 upisano u posjedovni list broj 136 k.o. Posušje
državno vlasništvo sa 1/1 dijelom.

II

Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se
izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja
odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

III

Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
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knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Janja Bešlić Posušje.
Obrazloženje
Janja Bešlić (majka nestalog hrvatskog branitelja Mate) podnila je zahtjev preko Udruge
branitelja Posušje ovom Vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko zemljište
u svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija zagrađevinsko zemljište koje
mu je bilo dodjeljeno poslovno-stambenu izgradnju pravomoćnim rješenjem broj:01/I-47552/98. od 28.12.1998. godine.
Uz zahtjev je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevinskog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži komepnzaciju na adekvatnom terenu (MLJEKUŠA III).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko-pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je u
svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u ubanističku suglasnost broj:04-23581/04. od 22.12.2004. godine Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo Vijeće nalazi
da je osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je
stoga bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim
odlukom općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodjeljeno
zemljište iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-12/04.
Posušje, 08.09.2004. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 30. stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu (»Službene novine
Federacije BiH«, broj 25/03), rješavajući po zahtjevu Milan Budimir iz Posušja za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
I

MILANU BUDIMIR iz Posušja kao kompenzaciju za građevinsko zemljište
označeno kao k.č.broj 1850/3 površine 559 m2 upisano u posjedovni list broj 716
k.o. Bešlići, dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
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-

k.č.broj 1850/22 u površini od 568 m2 upisano u posjedovni list broj 113 k.o. Bešlići
državno vlasništvo sa 1/1 dijelom.

II

Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravomoćnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se
izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja
odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

III

Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Milan Budimir iz Posušja.
Obrazloženje

Milan Budimir (otac poginulog hrvatskog branitelja Ante) podnio je zahtjev preko Udruge
branitelja Posušje ovom Vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko zemljište
u svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za građevinsko zemljište koje
mu je bilo dodijeljeno poslovno-stambenu izgradnju pravomoćnim rješenjem broj:01/I-47593/98. od 28.12.1998. godine.
Uz zahtjev je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevinskog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (UKRASKAMEN).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko-pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je u
svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u urbanističku suglasnost broj:04-23581/04. od 22.12.2004. godine Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo Vijeće nalazi
da je osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je
stoga bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim
odlukom općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno
zemljište iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja.
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-13/04.
Posušje, 08.09.2004. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..
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Na temelju članka 30.stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine
Federacije BiH», 25/03), rješavajući po zahtjevu Ivica (Petra) Širić iz Posušja za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. god. donosi:
RJEŠENJE

I. IVICA (Petra) ŠIRIĆ iz Posušja, kao kompenzacija za građevinsko zemljište
označeno kao k.č. broj: 1850/15 površine 681 m2 upisano u posjedovni list broj: 727
k. o. Bešlići dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
- k.č. broj: 1850/16 u površini od 545 m2 upisane u posjedovni list broj 113, k. o.
Bešlići državno vlasništvo sa 1/1 djelom.
II. Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se izda
odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za
građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s prvom
nadzemnom stropnom konstrukcijom.
III. Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Ivica (Petra) Širić
Obrazloženje
IVICA (Petra) ŠIRIĆ (RVI 80%) podnio je zahtjev preko Službe branitelja općine
Posušje ovom vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko zemljište u svrhu
izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za građevinsko zemljište koje mu je
bilo dodijeljeno poslovno – stambenu izgradnju pravomoćnim Rješenjem broj: 02/IX-47598/98. od 28.12.1998. godine
U zahtjevu je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevnog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (UKRASKAMEN).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko – pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je
u svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u Urbanističku suglasnost broj: 0423-581/04. od 22.12.2004. Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo vijeće nalazi da je
osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je stoga
bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. Zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim odlukom
općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno zemljište
iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja
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Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješnja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-14/04.
Posušje, 08.09.2004. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 30.stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine
Federacije BiH», 25/03), rješavajući po zahtjevu Vlado (Mate) Galić iz Vinjana za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. god. donosi:
RJEŠENJE
I. VLADO (Mate) GALIĆ iz Vinjana, kao kompenzacija za građevinsko zemljište
označeno kao k.č. broj: 1850/8 površine 793 m2 upisano u posjedovni list broj: 599 k. o.
Bešlići dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
- k.č. broj: 1892/77 u površini od 560 m2 upisane u posjedovni list broj 113, k. o.
Bešlići državno vlasništvo sa 1/1 djelom.
II. Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se izda
odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za
građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s prvom
nadzemnom stropnom konstrukcijom.
III. Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Vlado (Mate) Galić.
Obrazloženje
VLADO (Mate) GALIĆ (RVI 60%) podnio je zahtjev preko Službe branitelja
općine Posušje ovom vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko zemljište u
svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za građevinsko zemljište koje
mu je bilo dodijeljeno poslovno – stambenu izgradnju pravomoćnim Rješenjem broj: 02/IX475-82/98. od 28.12.1998.
U zahtjevu je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevnog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
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jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (UKRASKAMEN).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko – pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je
u svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u Urbanističku suglasnost broj: 0423-581/04. od 22.12.2004. Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo vijeće nalazi da je
osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je stoga
bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. Zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim odlukom
općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno zemljište
iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješnja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-15/04.
Posušje, 08.09.2004. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 30.stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine
Federacije BiH», 25/03), rješavajući po zahtjevu Željko (Branka) Đerek iz Posušja za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. god. donosi:
RJEŠENJE
I. ŽELJKO (Branka) ĐEREK iz Posušja, kao kompenzacija za građevinsko zemljište
označeno kao k.č. broj: 1850/16 površine 598 m2 upisano u posjedovni list broj: 724
k. o. Bešlići dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
- k.č. broj: 1850/18 u površini od 563 m2 upisane u posjedovni list broj 113, k. o.
Bešlići državno vlasništvo sa 1/1 djelom.
II. Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se izda
odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za
građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s prvom
nadzemnom stropnom konstrukcijom.
III. Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
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promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Željko (Branka) Đerek.
Obrazloženje
ŽELJKO (Branka) ĐEREK (RVI 60%) podnio je zahtjev preko Službe branitelja
općine Posušje ovom vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko zemljište u
svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za građevinsko zemljište koje
mu je bilo dodijeljeno poslovno – stambenu izgradnju pravomoćnim Rješenjem broj: 02/IX475-141/98.
U zahtjevu je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevnog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (UKRASKAMEN).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko – pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je
u svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u Urbanističku suglasnost broj: 0423-581/04. od 22.12.2004. Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo vijeće nalazi da je
osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je stoga
bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. Zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim odlukom
općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno zemljište
iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješnja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-16/04.
Posušje, 08.09.2004. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 30.stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine
Federacije BiH», 25/03), rješavajući po zahtjevu Vinko (Frane) Begić iz Posušja za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. god. donosi:
RJEŠENJE
I. VINKO (Frane) BEGIĆ iz Posušja, kao kompenzacija za građevinsko zemljište
označeno kao k.č. broj: 1892/79 površine 622 m2 upisano u posjedovni list broj: 735
k. o. Bešlići dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
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- k.č. broj: 1850/21 u površini od 649 m2 upisane u posjedovni list broj 113, k. o.
Bešlići državno vlasništvo sa 1/1 djelom.
II. Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se izda
odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za
građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s prvom
nadzemnom stropnom konstrukcijom.
III. Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Vinko (Frane) Begić.
Obrazloženje
VINKO (Frane) BEGIĆ (RVI 30%) podnio je zahtjev preko Službe branitelja
općine Posušje ovom vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko zemljište u
svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za građevinsko zemljište koje
mu je bilo dodijeljeno poslovno – stambenu izgradnju pravomoćnim Rješenjem broj: 01/Ib475-48/99. od 10.09.1999. godine.
U zahtjevu je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevnog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (UKRASKAMEN).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko – pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je
u svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u Urbanističku suglasnost broj: 0423-581/04. od 22.12.2004. Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo vijeće nalazi da je
osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je stoga
bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. Zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim odlukom
općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno zemljište
iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješnja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-17/04.
Posušje, 08.09.2004. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..
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Na temelju članka 30.stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine
Federacije BiH», 25/03), rješavajući po zahtjevu Božo (Ivana) Tokić iz Posušja za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. god. donosi:
RJEŠENJE
I. BOŽO (Ivana) TOKIĆ iz Posušja, kao kompenzacija za građevinsko zemljište
označeno kao k.č. broj: 1850/6 površine 606 m2 upisano u posjedovni list broj: 733 k.
o. Bešlići dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
- k.č. broj: 1850/17 u površini od 554 m2 upisane u posjedovni list broj 113, k. o.
Bešlići državno vlasništvo sa 1/1 djelom.
II. Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se izda
odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za
građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s prvom
nadzemnom stropnom konstrukcijom.
III. Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Božo (Ivana) Tokić.
Obrazloženje
BOŽO (Ivana) TOKIĆ (RVI 20%) podnio je zahtjev preko Službe branitelja općine
Posušje ovom vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko zemljište u svrhu
izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za građevinsko zemljište koje mu je
bilo dodijeljeno poslovno – stambenu izgradnju pravomoćnim Rješenjem broj: 01/Ib-47545/99. od 10.09.1999. godine.
U zahtjevu je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevnog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (UKRASKAMEN).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko – pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je
u svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u Urbanističku suglasnost broj: 0423-581/04. od 22.12.2004. Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo vijeće nalazi da je
osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je stoga
bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. Zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim odlukom
općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno zemljište
iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja
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Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješnja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-18/04.
PREDSJEDNIK
Posušje, 08.09.2004. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 30.stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine
Federacije BiH», 25/03), rješavajući po zahtjevu Monika Šarić iz Posušja za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. godine donosi:
RJEŠENJE
I. MONIKA ŠARIĆ iz Posušja, kao kompenzacija za građevinsko zemljište označeno
kao k.č. broj: 1850/4 površine 611 m2 upisano u posjedovni list broj: 736 k. o. Bešlići
dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
- k.č. broj: 1892/78 u površini od 550 m2 upisane u posjedovni list broj 113, k. o.
Bešlići državno vlasništvo sa 1/1 djelom.
II. Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se izda
odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za
građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s prvom
nadzemnom stropnom konstrukcijom.
III. Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Monika Šarić
Obrazloženje
MONIKA ŠARIĆ (ud. Ivana Šarića), podnijela je zahtjev preko Službe branitelja
općine Posušje ovom vijeću da joj se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko zemljište u
svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za građevinsko zemljište koje
mu je bilo dodijeljeno poslovno – stambenu izgradnju pravomoćnim Rješenjem broj: 01/Ib475-46/99. od 10.09.1999. godine.
U zahtjevu je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevnog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki i izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni jer
nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
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izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (UKRASKAMEN).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko – pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je
u svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u Urbanističku suglasnost broj: 0423-581/04. od 22.12.2004. Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo vijeće nalazi da je
osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je stoga
bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. Zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim odlukom
općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno zemljište
iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješnja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-19/04.
PREDSJEDNIK
Posušje, 08.09.2004. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 30.stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine
Federacije BiH», 25/03), rješavajući po zahtjevu Ivan (Marka) Zlomislić iz Rakitna za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje općinskog Javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.20045. god. donosi:
RJEŠENJE
I. IVAN (Marka) ZLOMISLIĆ iz Rakitna, kao kompenzacija za građevinsko
zemljište označeno kao k.č. broj: 1850/5 površine 684 m2 upisano u posjedovni list
broj: 732 k. o. Bešlići dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
- k.č. broj: 1892/71 u površini od 583 m2 upisane u posjedovni list broj 113, k. o.
Bešlići državno vlasništvo sa 1/1 djelom.
II. Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se izda
odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za
građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s prvom
nadzemnom stropnom konstrukcijom.
III. Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Ivan (Marka) Zlomislić.
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Obrazloženje
IVAN (Marka) ZLOMISLIĆ iz Rakitna (RVI 40%) podnio je zahtjev preko Službe
branitelja općine Posušje ovom vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko
zemljište u svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za građevinsko
zemljište koje mu je bilo dodijeljeno poslovno – stambenu izgradnju pravomoćnim Rješenjem
broj: 01/Ib-475-50/99. od 10.09.1999. godine.
U zahtjevu je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevnog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (UKRASKAMEN).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko – pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je
u svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u Urbanističku suglasnost broj: 0423-581/04. od 22.12.2004. Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo vijeće nalazi da je
osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je stoga
bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. Zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim odlukom
općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno zemljište
iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješnja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-20/04.
Posušje, 08.09.2004. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 30.stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine
Federacije BiH», 25/03), rješavajući po zahtjevu Veselko (Ivana) Begić iz Posušja za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje Općinskog javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. god. donosi:
RJEŠENJE
I VESELKO (Ivana) BEGIĆ iz Posušja, kao kompenzacija za građevinsko zemljište
označeno kao k.č. broj: 1850/20 površine 598 m2 upisano u posjedovni list broj: 734
k. o. Bešlići dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
- k.č. broj: 1850/19 u površini od 572 m2 upisane u posjedovni list broj 113, k. o.
Bešlići državno vlasništvo sa 1/1 djelom.
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II Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se
izda odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja
odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.
III Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Veselko (Ivana) Begić.
Obrazloženje
VESELKO (Ivana) BEGIĆ (RVI 30%) podnio je zahtjev preko Službe branitelja
općine Posušje ovom vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko zemljište u
svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za građevinsko zemljište koje
mu je bilo dodijeljeno poslovno – stambenu izgradnju pravomoćnim Rješenjem broj: 01/Ib475-44/99. od 10.09.1999. godine.
U zahtjevu je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevnog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (UKRASKAMEN).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko – pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je
u svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u Urbanističku suglasnost broj: 0423-581/04. od 22.12.2004. Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo vijeće nalazi da je
osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je stoga
bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. Zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim odlukom
općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno zemljište
iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja
Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješnja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA PSOUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-21/04.
Posušje, 08.09.2004. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..
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Na temelju članka 30.stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine
Federacije BiH», 25/03), rješavajući po zahtjevu Velibor (Milana) Jurišić iz Posušja za
dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao
kompenzacija za njegovo zemljište, uz pribavljeno mišljenje općinskog Javnog
pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
28.01.2005. godine, donosi:
RJEŠENJE
I. VELIBOR (Milana) JURIŠIĆ iz Posušja, kao kompenzacija za građevinsko
zemljište označeno kao k.č. broj: 1850/21 površine 810 m2 upisano u posjedovni list
broj: 731 k. o. Bešlići dodjeljuje se na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
- k.č. broj: 1850/3 u površini od 576 m2 upisane u posjedovni list broj 113, k.o.
Bešlići državno vlasništvo sa 1/1 djelom.
II. Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se izda
odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za
građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s prvom
nadzemnom stropnom konstrukcijom.
III. Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda tako što će se pravo korištenja radi
građenja na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Velibor (Milana) Jurišić.
Obrazloženje
VELIBOR (Milana) JURIŠIĆ (RVI 50%) podnio je zahtjev preko Službe branitelja
općine Posušje ovom vijeću da mu se dodjeli na korištenje gradsko građevinsko zemljište u
svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade, kao kompenzacija za građevinsko zemljište koje
mu je bilo dodijeljeno poslovno – stambenu izgradnju pravomoćnim Rješenjem broj: 01/Ib475-49/99. od 10.09.1999. godine.
U zahtjevu je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevnog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da to zemljište nije privedeno namjeni
jer nije uređeno od strane općine. Dalje investitor navodi da o svom trošku uređenje je teško
izvršiti zbog nepovoljne konfiguracije terena niti su ispunjeni urbanističko tehnički uvjeti za
gradnju zato traži kompenzaciju na adekvatnom terenu (UKRASKAMEN).
Nakon što je nadležni organ za imovinsko – pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je
u svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva te nakon uvida u Urbanističku suglasnost broj: 0423-581/04. od 22.12.2004. Službe za urbanizam i prostorno uređenje, ovo vijeće nalazi da je
osnovan zahtjev imenovanog za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je stoga
bez natječaja na temelju članka 30. stav 2. Zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim odlukom
općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu građenja, dodijeljeno zemljište
iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja
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Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješnja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-22/04.
Posušje, 08.09.2004. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 16. i 39. st. 1. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 25/03) članka 200. Zakona o upravnom postupku
(«Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 2/98) i članka 16. Statuta općine
Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 4/04), Odluke o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj: 3/04), po zahtjevu Mare Petričušić iz Posušja, uz
pribavljeno mišljenje Općinskog javnog pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće
općine Posušje na sjednici održanoj dana 28.01.2005. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
I

MARI PETRIČUŠIĆ iz Posušja, majci poginulog branitelja Tonija Petričušić,
dodjeljuje se na korištenje k.č. 2920/97 k.o. Posušje površine 42 m2 u svrhu
proširivanja građevinske parcele označene kao k.č. 2920/61 na kojoj je izgrađena
zgrada u vlasništvu imenovane.

II

Za dodijeljeno zemljište imenovana je dužna platiti naknadu za zemljište po cijeni 15
KM/m2, a to ukupno iznosi 630 KM:

III Na zemljištu iz točke I ovog Rješenja po pravomoćnosti istog, zemljišno – knjižni
ured Općinskog suda u Širokom Brijegu izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist
Mare Petričušić iz Posušja uz istovremeno brisanje prethodno izvršenog upisa na tom
zemljištu, a općinska služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar
evidentirat će nastale promjene u pogledu prava korištenja i posjeda kad imenovana
podnese dokaz o uplati iz točke II Rješenja.
Obrazloženje
MARA PETRIČUŠIĆ iz Posušja podnijela je zahtjev za dodjelu 42 m2 zemljišta
koje pripada njenoj već ranije dodijeljenoj parceli na kojoj je izgrađen objekat sa odobrenjem
za gradnju, radi utvrđivanja prava vlasništva na izgrađenoj zgradi i zemljištu koje služi za
redovnu upotrebu zgrade na temelju članka 39. stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu.
Na osnovu izloženog a u smislu odredbi članka 16. Zakona o građevinskom zemljištu,
riješeno je kao u izreci Rješenja.
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Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor,
podnošenjem tužbe Općinskom suda u Širokom Brijegu u roku 30 dana nakon dostavljanja
rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u 2 primjerka.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-18/05 .
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.01.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 16. i 39. st. 1. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 25/03) članka 200. Zakona o upravnom postupku
(«Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 2/98) i članka 16. Statuta općine
Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 4/04), Odluke o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj: 3/04), po zahtjevu Jerke (Petra) Miloš iz Posušja, uz
pribavljeno mišljenje općinskog Javnog pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće
općine Posušje na sjednici održanoj dana 28.01.2005. godine, d o n i j e l o j e
RJEŠENJE
I

MILOŠ (Petra) JERKI iz Posušja, dodjeljuje se na korištenje k.č. 2167/12 k.o.
Posušje površine 125 m2, upisana u posjedovni list 134, u svrhu proširivanja
građevinske parcele označene kao k.č. 2167/6 k.o. Posušje na kojoj je izgrađena
zgrada u vlasništvu imenovanog.

II

Za dodijeljeno zemljište imenovani nije dužan platiti naknadu.

III Na zemljištu iz točke I ovog Rješenja po pravomoćnosti istog, zemljišno – knjižni
ured Općinskog suda u Širokom Brijegu izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist
Jerke (Petra) Miloš iz Posušja uz istovremeno brisanje prethodno izvršenog upisa na
tom zemljištu, a općinska služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar
evidentirat će nastale promjene u pogledu prava korištenja i posjeda.
Obrazloženje
MILOŠ (Petra) JERKO iz Posušja podnio je zahtjev za dodjelu k.č. 2167/12 k.o.
Posušje, koja sa k.č. 2167/6 k.o. Posušje čini jednu građevinsku parcelu, koja je u vlasništvu
imenovanog, na kojoj je izgrađen objekat sa odobrenjem za gradnju, radi utvrđivanja prava
vlasništva na izgrađenoj zgradi i zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade na temelju
članka 39. stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu.
Imenovani se oslobađa plaćanja naknade iz članka II Rješenja, jer je kao dokaz da je platio
zemljište priložio uplatnicu.
Na osnovu izloženog a u smislu odredbi članka 16. Zakona o građevinskom zemljištu,
riješeno je kao u izreci Rješenja.
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Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor,
podnošenjem tužbe Općinskom suda u Širokom Brijegu u roku 30 dana nakon dostavljanja
rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u 2 primjerka.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 10-31-298/04.
PREDSJEDNIK
Posušje, 12.03.2004. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 61. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine», broj: 25/03) članka 200. Zakona o upravnom postupku («Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 2/98) i članka 16. Statuta općine Posušje («Službeni
glasnik općine Posušje», broj: 4/04), Odluke o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik
općine Posušje», broj: 3/04), po zahtjevu Joze (Mije) Jurišić iz Zagorja općina Posušje za
legalizaciju objekta, uz pribavljeno mišljenje općinskog Javnog pravobraniteljstva Široki
Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 28.01.2005. godine, d o n i j
elo je

RJEŠENJE
I

Utvrđuje se vlasništvo na gradskom građevinskom zemljištu pod objektom i
zemljište koje služi za redovnu upotrebu objekta izgrađenog na k.č. 2202/5 površine
480 m2 upisana u posjedovni list 1437 k.o. Posušje i k.č. 2202/6 površine 154 m2
upisana u posjedovni list 41 k.o. Posušje (ukupna utvrđena površina iznosi 634 m2) u
korist Joze (Mijo) Jurišić iz Zagorja općina Posušje.

II

Naknada za zemljište iz p.l. 41 k.o. Posušje je isplaćena bivšim vlasnicima, te je
imenovani nije dužan ponovno plaćati na račun općine Posušje
Naknadu na ime prirodnih pogodnosti i uređenja zemljišta za korisnu površinu
dograđenog objekta investitor je dužan uplatiti u momentu izdavanja odobrenja za
dogradnju objekta na zemljištu iz točke I ovog rješenja.

III

Na zemljištu iz točke I ovog Rješenja po pravomoćnosti istog, zemljišno – knjižni
ured Općinskog suda u Širokom Brijegu izvršit će uknjižbu prava vlasništva u korist
Joze (Mije) Jurišić iz Zagorja općina Posušje uz istovremeno brisanje prethodnog
izvršenog upisa na tom zemljištu, a općinska služba za imovinsko-pravne, geodetske
poslove i katastar evidentirat će nastale promjene u pogledu prava korištenja i
posjeda.
Obrazloženje

JOZO (Mije) JURIŠIĆ iz Zagorja općina Posušje podnio je zahtjev da mu se na
temelju članka 61. Zakona o građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist
na gradskom građevinskom zemljištu iz točke I ovog rješeja na kojem je dogradio zgradu bez
prava korištenja radi građenja.
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Odlukom o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana «Mokri Dolac» Posušje broj: 0202-105/02. od 01.03.2002. godine utvrđeno je da zemljište iz točke I Rješenja čini jednu
građevinsku parcelu.
U postupku je utvrđeno da je zemljište označeno kao k.č. 2202/6 plaćeno ranijim vlasnicima.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti propisani člankom 61. Zakon o građevinskom
zemljištu valjalo je utvrditi pravo vlasništva u korist podnosioca zahtjeva na navedenom
zemljištu na kome je izgrađena zgrada bez prava korištenja radi građenja.
Uvidom u činjenično stanje, sukladno odredbama članka 61. odlučeno je kao u izreci ovog
rješenja.
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor,
podnošenjem tužbe Općinskom suda u Širokom Brijegu u roku 30 dana nakon dostavljanja
rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u 2 primjerka.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 10-31-178.
PREDSJEDNIK
Posušje, 03.04.2002. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 61. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine Federacije BiH»,
broj: 25/03), članka 200. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj: 2/98) i članka 16 Statuta Statuta općine Posušje («Službeni glasnik
općine Posušje», broj 4/04) Odluke o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik općine
Posušje«, broj: 3/04) po zahtjevu Ante (Ivana) Bašić iz Posušja za legalizaciju objekta, uz
pribavljeno mišljenje općinskog Javnog pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće
općine Posušje na sjednici održanoj dana 28.01.2005. godine donijelo je:
RJEŠENJE
I. Kompenzacijom za zemljište označeno k.č. br.2222/5 površine 5 m2 (koje ulazi u
sastav gradske ulice) upisane u posjedovni list br. 1969 k.o. Posušje, utvrđuje se pravo
vlasništva na građevinskom zemljištu:
- kako na kompenziranoj katastarskoj čestici k.č. br. 3899/9 površine 7m2
upisane u posjedovni list br. 135 k.o. Posušje tako i na k.č. br. 2222/3
površine 391m2, upisane u posjedovni list broj 1969, k.o. Posušje u korist
Ante (Ivana ) Bašić, kao graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.
II. Ante(Ivana) Bašić iz Posušja dužan je platiti naknadu iz točke I ovog rješenja: Za
dodijeljeno zemljište na ime prirodnih pogodnosti (renta) iznos od 6000 KM
(slovima: šesttisućakonvertabilnihmaraka) uplatiti na žiro račun Općina Posušje broj:
3026000000665 sa naznakom naknada za građevinsko zemljište.
III. U slučaju nadogradnje objekta (nadogradnje stambenog dijela) investitor je dužan
pridržavati se pravila određenih Suglasnosti br: 04-23-11/ 05. od 14.01.2005. god, te
će mu se naknadno odrediti renta prilikom izdavanja odobrenja za nadogradnju.

44

IV. Na zemljištu iz točke I ovog rješenja stavak 2. po pravomoćnosti ovog rješenja
zemljišno knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Ante (Ivana) Bašić iz Posušja, dok će se iz točke I stavak 1. izvršiti
promjene u korist Putevi Posušje, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na
tom zemljištu, a općinska služba za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar
evidentirat će nastale promjene u pogledu prava korištenja i posjeda kad investitor
podnese dokaz da je platio naknadu iz točke II ovog Rješenja.
Obrazloženje
ANTE (Ivana) BAŠIĆ iz Posušja, podnio je zahtjev da mu se na temelju članka 61.
Zakona o građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist na građevinskom
zemljištu u državnom vlasništvu iz točke I ovog rješenja na kojem je izgradio zgradu bez
prava korištenja radi građenja.
U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja ovaj organ je saslušao ranije
suvlasnike predmetnog zemljišta upisanog u posjedovni list br:1969, Marina Crnogorac i
Antu Bašić iz Posušja i na temelju njihovih izjava sačinjen je Zapisnik broj:05-31-410/04, od
12.01.2005 god. Suvlasnici su izjavili da su oni kupili kupoprodajnim ugovorom predmetno
zemljište ovjera br. 92/03 od ranijeg vlasnika Mate (Joze ) Bakula i u potpunosti isplatili
kupoprodajnu cijenu bivšem vlasniku. To je razlog zbog kojeg investitor ne mora plaćati
naknadu za preuzeto zemljište. Uvidom u Suglasnost broj: 04-23-11/05 vidljivo je da je
investitor izmirio obveze za uređenje zemljišta. Isto tako su se složili da se utvrdi vlasništvo u
korist investitora kao i kompenzacija predmetnog zemljišta kako je navedeno u točki I izreke
ovog rješenja.
Iz pribavljenog izvješća Službe za urbanizam i zaštitu okoliša broj: 04-23-11/05 od
14.01.2005. god. utvrđeno je da se za izvršenu izgradnju objekta na predmetnom zemljištu
naknadno može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti propisani člankom 61. Zakona o
građevinskom zemljištu to je valjalo ovim rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist
podnosioca zahtjeva na navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada bez prava
korištenja radi građenja.
Obveza podnosioca zahtjeva da plati naknadu za građevinsko zemljište-rentu
utvrđena je sukladno Odluci općinskog vijeća(«Sl. glasnik općine Posušje» broj: 3/04).
Korisna površina objekta određena je u suglasnosti broj: 04-23-11/05. od 14.01.2005. godine.
Uvidom u činjenično stanje sukladno odredbama članka 61. odlučeno je kao u izreci ovog
rješenja.
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba , ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe Općinskom sudu u Širokom Brijegu u roku od 30 dana nakon dostavljanja
rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-410/04.
PREDSJEDNIK
Posušje, 09.09.2004. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………..
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Na temelju članka 61. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine Federacije BiH»,
broj: 25/03), članka 200. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj 2/98) i članka16 Statuta Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine
Posušje», broj: 4/04) Odluke o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik općine Posušje «,
broj: 3/04) po zahtjevu Marina Crnogorac iz Posušja za legalizaciju objekta, uz pribavljeno
mišljenje općinskog Javnog pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje
na sjednici održanoj dana 28.01.2005. godine donijelo je:
RJEŠENJE
I. Kompenzacijom za zemljište označeno k.č. br.2222/6 površine 10 m2 (koje ulazi u
sastav gradske ulice) upisane u posjedovni list br. 1969 k.o. Posušje, utvrđuje se pravo
vlasništva na građevinskom zemljištu:
- kako na kompenziranoj katastarskoj čestici k.č. br. 3899/10 površine 10 m2 upisane u
posjedovni list br. 135 k.o. Posušje tako i na k. č. br. 2222/1 površine 335 m2, upisane
u posjedovni list broj 1969, k.o. Posušje u korist Marina(Ante) Crnogorac, kao
graditelja zgrade izgrađene na tom zemljištu.
II. Marin Crnogorac iz Posušja dužan je platiti naknadu iz točke I ovog rješenja: Za
dodijeljeno zemljište na ime prirodnih pogodnosti (renta) iznos od 13.000 KM
(slovima: trinaest tisuća konvertibilnih maraka) uplatiti na žiro račun Općine Posušje
broj: 3026000000665 sa naznakom naknada za građevinsko zemljište Za uređenje
građevinskog zemljišta iznos od 4.400 KM (slovima: četiri tisuće četiristo
konvertibilnih maraka), uplatiti na žiro-račun «Urbikom» broj 33820022007444314.
III. Na zemljištu iz točke I ovog rješenja stavak 2. po pravomoćnosti ovog rješenja
zemljišno knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu izvršit će uknjižbu prava
vlasništva u korist Marina Crnogorac iz Posušja, dok će se iz točke I stavak 1. izvršiti
promjene u korist Putevi Posušje, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na
tom zemljištu, a općinska služba za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar
evidentirat će nastale promjene u pogledu prava korištenja i posjeda kad investitor
podnese dokaz da je platio naknadu iz točke II ovog Rješenja.
Obrazloženje
MARIN CRNOGORAC iz Posušja, podnio je zahtjev da mu se na temelju članka
61. Zakona o građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist na
građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu iz točke I ovog rješenja na kojem je izgradio
zgradu bez prava korištenja radi građenja.
U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja ovaj organ je saslušao ranije
suvlasnike predmetnog zemljišta upisanog u posjedovni list br:1969, Marina Crnogorac i
Antu Bašić iz Posušja i na temelju njihovih izjava sačinjen je Zapisnik broj:05-31-410/04, od
12 . 01. 2005god .Suvlasnici su izjavili da su oni kupili kupoprodajnim ugovorom predmetno
zemljište ovjera br. 92/03 od ranijeg vlasnika Mate (Joze) Bakula i u potpunosti isplatili
kupoprodajnu cijenu bivšem vlasniku. To je razlog zbog kojeg investitor ne mora plaćati
naknadu za preuzeto zemljište Isto tako su se složili da se izvrši kompenzacija zemljišta iz
točke I ovog rješenja u korist investitora.
Iz pribavljenog izvješća Službe za urbanizam i zaštitu okoliša broj: 2005.god.
utvrđeno je da se za izvršenu izgradnju objekta na predmetnom zemljištu naknadno može
izdati odobrenje za građenje.
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Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti propisani člankom 61. Zakona o
građevinskom zemljištu to je valjalo ovim rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist
podnosioca zahtjeva na navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada bez prava
korištenja radi građenja.
Obveza podnosioca zahtjeva da plati naknadu za građevinsko zemljište-rentu
utvrđena je sukladno Odluci općinskog vijeća («Sl. glasnik općine Posušje» broj: 3/04).
Korisna površina objekta određena je u suglasnosti broj: 04-23-11/05. od 14.01.2005. godine.
Uvidom u činjenično stanje sukladno odredbama članka 61. odlučeno je kao u izreci ovog
rješenja.
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe Općinskom sudu u Širokom Brijegu u roku od 30 dana nakon dostavljanja
rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-410-1/04.
PREDSJEDNIK
Posušje, 09.09.2004. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 30.stav 2. i 3. Zakona o građevinskom zemljištu (« Službene novine Federacije
BiH», 25/03), rješavajući po zahtjevu Jerke Maras iz Posušja za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade kao kompenzacija za njegovo zemljište, uz
pribavljeno mišljenje Općinskog javnog pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće
općine Posušje na sjednici održanoj dana 28.01.2005. godine, donosi:

RJEŠENJE
I. JERKI (Mate) MARAS iz Posušja, kao kompenzacija za građevinsko zemljište
(preko kojeg se proteže gradska ulica za naselje Procip) označeno kao k.č. broj:
1892/24 površine 587 m2 upisano u posjedovni list broj 504 k. o. Bešlići dodjeljuje se
na korištenje neizgrađeno građevinsko zemljište:
- k.č. broj 1850/30 u površini od 725 m2 upisane u posjedovni list broj 113, k.o.
Bešlići državno vlasništvo sa 1/1 djelom.
II. Imenovani je dužan platiti za preostalu razliku kvadrata na ime naknade za
građevinsko zemljište iznos od 15 KM za svaki kvadratni metar što za 138 m2 iznosi
2070,00 KM (dvijetisućesedamdeset konvertibilnih maraka) na račun općine Posušje
broj: 306026000000665 s naznakom naknada za građevinsko zemljište.
III. Nosilac prava korištenja radi građenja gubi pravo korištenja ako u roku od jedne
godine od pravosnažnosti rješenja o dodjeli zemljišta ne podnese zahtjev da mu se izda
odobrenje za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za
građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju s prvom
nadzemnom stropnom konstrukcijom.
IV. Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu kao i u javnim knjigama općinske
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službe za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar evidentirat će se nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda kad imenovani podnese dokaz da je
platio naknadu za građevinsko zemljište, tako što će se pravo korištenja radi građenja
na zemljištu iz točke I stav 2. upisati na ime Jerke (Mate ) Maras.
Obrazloženje
JERKO (Mate) MARAS podnio je zahtjev ovom vijeću da mu se dodjeli na korištenje
gradsko građevinsko zemljište u svrhu izgradnje poslovno stambene zgrade , kao kompenzacija za
građevinsko zemljište koje mu je bilo dodijeljeno poslovno – stambenu izgradnju.
U zahtjevu je istakao da je on raniji korisnik gradskog građevnog zemljišta na navedenoj
katastarskoj čestici u točki I izreke ovog rješenja, ali da na tom zemljištu nije predviđena izgradnja
poslovno stambene zgrade što dokazuje uvid u plansku dokumentaciju.
Nakon što je nadležni organ za imovinsko – pravne poslove utvrdio da su točni navodi koje je u
svom zahtjevu iznio podnosilac zahtjeva, ovo vijeće nalazi da je osnovan zahtjev imenovanog za
dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pa mu je stoga bez natječaja na temelju članka 30. stav
2. Zakona, sukladno sa uvjetima utvrđenim odlukom općine o dodjeli neizgrađenog građevinskog
zemljišta u svrhu građenja, kao i uvjetima koji su propisani Urbanističkom suglasnošću broj: 04-23580/04. od 21.12.2004. dodijeljeno mu je zemljište iz točke I ovog rješenja.
Na temelju izloženog odlučeno je kao u izreci rješenja

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba ali
se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe općinskom sudu Široki Brijeg, u roku 30
dana od dana prijema rješnja. Tužba se podnosi neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-426/04.
PREDSJEDNIK
Posušje, 24.09.2004. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 61. Zakona o građevinskom zemljištu(«Službene novine Federacije BiH»,
broj: 25/03), članka 200. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine»,broj 2/98) i članka 16. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine
Posušje», broj 4/04) Odluke o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik općine Posušje«,
broj 3/04) po zahtjevu Ivice (Petra) Bogut iz Posušja za legalizaciju objekta, uz pribavljeno
mišljenje općinskog Javnog pravobraniteljstva Široki Brijeg, Općinsko vijeće općine Posušje
na sjednici održanoj dana 28.01.2005. godine donijelo je
RJEŠENJE
I. Na građevinskom zemljištu k.č. broj 2173/1u površini od 859 m2 upisane u
posjedovni list broj 69 k.o. Posušje i k.č. broj2175/2 površine 32 m2 upisane u
posjedovni list broj 80, k.o. Posušje utvrđuje se pravo vlasništva u korist Ivice (Petra)
Bogut, kao graditelja poslovno stambene zgrade površine 370m2 izgrađene na tom
zemljištu.
II. Ivica (Petra) Bogut iz Posušja dužan je platiti naknadu iz točke I ovog rješenja. Za
dodijeljeno zemljište na ime prirodnih pogodnosti (renta) iznos od 11840 KM
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(slovima: jedanaest tisuća osamsto četrdeset konvertibilnih maraka.) Za uređenje
građevinskog zemljišta iznos od 2220 KM (slovima: dvije tisuće dvjesto dvadeset
konvertibilnih maraka). Obadva iznosa (za rentu i uređenje zemljišta) uplatiti na žiro
račun Općina Posušje broj: 3026000000665 sa naznakom naknada za građevinsko
zemljište.
III. Na zemljištu iz točke I ovog rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu izvršit će uknjižbu prava vlasništva u
korist Ivice (Petra) Bogut iz Posušja uz istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na
tom zemljištu, a općinska služba za imovinsko pravne geodetske poslove i katastar
evidentirat će nastale promjene u pogledu prava korištenja i posjeda kad investitor
podnese dokaz da je platio naknadu iz točke II ovog Rješenja.
Obrazloženje
IVICA (Petra) BOGUT iz Posušja, podnio je zahtjev da se na temelju članka 61.
Zakona o građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva u njegovu korist na građevinskom
zemljištu iz točke I ovog rješenja na kojem je izgradio zgradu bez prava korištenja radi
građenja.
U Zahtjevu je naveo da se za navedenu zgradu naknadno može izdati odobrenje za građenje i
da je građevinsko zemljište iz točke I ovog rješenja pribavio od ranijih vlasnika Bakula
(Mate) Iva iz Posušja i Bakula (Ilije) Mirka «Mirkasa» sklapanjem kupoprodajnog ugovora i
da je on kao podnosilac zahtjeva platio naknadu ranijim vlasnicima za zemljište. U postupku
koji je prethodio donošenju ovog rješenja ovaj organ je saslušao ranije vlasnike predmetnog
zemljišta, Ivu Bakula iz Posušja i nasljednike iza ostavitelja Mirka Bakula koji su izjavili da
im je Ivica (Petra) Bogut u potpunosti platio navedeno zemljište te ne traže naknadu za isto,
to je vidljivo iz ZAPISNIKA broj : 10-31-604/04 od 26 . 07. 2004 god.
Iz pribavljenog izvješća Službe za urbanizam i zaštitu okoliša broj : 04-23-33/04 od 22. 07.
2004.god. utvrđeno je da se za izvršenu izgradnju objekta na predmetnom zemljištu naknadno
može izdati odobrenje za građenje.
Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti propisani člankom 61. Zakona o građevinskom
zemljištu to je valjalo ovim rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist podnosioca zahtjeva
na navedenom zemljištu na kome je izgrađena zgrada bez prava korištenja radi građenja.
Obveza podnosioca zahtjeva da plati naknadu za građevinsko zemljište utvrđena je sukladno
Odluci općinskog vijeća («Sl. glasnik općine Posušje» broj: 3/04) Uvidom u činjenično
stanje sukladno odredbama članka 61. odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe Općinskom sudu u Širokom Brijegu u roku od 30 dana nakon
dostavljanja rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 10-31-614.
Posušje, 20.09.2002. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..
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Na temelju članka 33 i 83. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine broj: 4/2004),
Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 28.01.2004.godine, d o n i j e l o j e:
RJEŠENJE
o razrješenju donačelnika općine Posušje
I
MIRKO ŠIRIĆ, dipl.prof. razrješava se dužnosti II donačelnika općine Posušje, radi ukidanja
funkcije sukladno Statutu općine.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «.Službenom glasniku
općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-34-9/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 28.01.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 33 i 83. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine broj: 4/04)
Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 28.01.2005. godine, d o n i j e l o j e:
RJEŠENJE
o razrješenju donačelnika općine Posušje
I
LJUBO GAVRAN, dipl.ing.stroj. razrješava se dužnosti I donačelnika općine Posušje, radi
ukidanja funkcije sukladno Statutu općine.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku
općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-34-10/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 28.01.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
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Na temelju članka 21. Statuta Vodoprivrednog javnog poduzeća «AKUMULACIJA
TRIBISTOVO» Posušje d.o.o. Posušje (Službeni glasnik općine broj: 6/2004), članka 19.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(«Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03) i članka 83. Statuta općine Posušje
(«Službeni glasnik općine broj: 4/2004), Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj
dana 28.01.2005. godine, d o n i j e l o j e :
RJEŠENJE
o razrješenju Nadzornog odbora
«AKUMULACIJE TRIBISTOVO» d.o.o. Posušje
I.
Razrješava se Nadzorni odbor «Akumulacije Tribistovo d.o.o. Posušje:
1. Petar Mandurić, predsjednik
2. Blagica Pišković, član
3. Branko Širić, član
II.
Ovo rješenje stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-02-18/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 28.01.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 20. Statuta Veterinarske stanice d.o.o. Posušje (Službeni glasnik općine
broj: 5/2003 i 6/2004), članka 19. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03) i članka 83.
Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine broj: 4/2004), Općinsko vijeće općine
Posušje na sjednici održanoj dana 28.01.2005. godine, d o n i j e l o j e :
RJEŠENJE
o razrješenju Nadzornog odbora
Veterinarske stanice d.o.o. Posušje
I.
Razrješava se Nadzorni odbor Veterinarske stanice d.o.o. Posušje:
1. Milan Markić, predsjednik
2. Ljubo Petric, član
3. Stjepan Spajić, član
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II
Ovo rješenje stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-02-19/05.
Posušje, 28.01.2005. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 20. Statuta javnog poduzeća KOMRAD d.o.o. (Službeni glasnik općine
broj: 2/2004), članka 19. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03) i članka 83. Statuta
općine Posušje («Službeni glasnik općine broj: 4/2004), Općinsko vijeće općine Posušje na
sjednici održanoj dana 28.01.2005. godine, d o n i j e l o j e :
RJEŠENJE
o razrješenju Nadzornog odbora javnog
poduzeća KOMRAD d.o.o. Posušje
I.
Razrješava se Nadzorni odbor javnog poduzeća «KOMRAD» d.o.o. Posušje:
1. Ivan Čutura, predsjednik
2. Vlado Čamber, član
3. Pero Penava, član
II.
Ovo rješenje stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-02-20/05.
Posušje, 28.01.2005. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………...
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Na temelju članka 20. Statuta javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o. (Službeni glasnik općine
broj: 3/2004), članka 19. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03) i članka 83. Statuta
općine Posušje («Službeni glasnik općine broj: 4/2004), Općinsko vijeće općine Posušje na
sjednici održanoj dana 28.01.2005. godine, d o n i j e l o j e :
RJEŠENJE
o razrješenju Nadzornog odbora javnog
poduzeća Radio Posušje d.o.o.
I.
Razrješava se Nadzorni odbor javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.
1. Darko Bago, predsjednik
2. Ljubo Gavran, član
3. Mario Kovač, član
II.
Ovo rješenje stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-02-21/05.
Posušje, 28.01.2005. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije», broj: 12/03) i članka 21. Statuta
Veterinarske stanice d.o.o. Posušje (Službeni glasnik općine broj: 5/2003) nakon provedenog
postupka po oglasu za imenovanje nadzornih odbora, Općinsko vijeće općine Posušje na
sjednici održanoj dana 28.01.2005. godine, d o n i j e l o j e :
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju Nadzornog odbora
Veterinarske stanice d.o.o. Posušje
I
U Nadzorni odbor Veterinarske stanice d.o.o. Posušje imenuju se:
1. Vinko Landeka, predsjednik
2. Ante Crnogorac, član
3. Ivica Pavković, član
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II
Ovo rješenje stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine», a
objavit će se i u «Službenim novinama Federacije BiH».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-02-22/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 28.01.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije», broj: 12/03) i članka 21. Statuta
Vodoprivrednog javnog poduzeća «AKUMULACIJA TRIBISTOVO» d.o.o. Posušje,
(«Službeni glasnik» broj: 6/04), nakon provedenog postupka po oglasu za imenovanje
nadzornih odbora, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 28.01.2005.
godine, d o n i j e l o j e:
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju Nadzornog odbora
«AKUMULACIJE TRIBISTOVO» d.o.o. Posušje
I.
U Nadzorni odbor «Akumulacije Tribistovo» d.o.o. Posušje imenuju se:
1. Ivan Soldo, predsjednik
2. Ljubo Tomić, član
3. Blagica Pišković, član
II
Ovo rješenje stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine», a
objavit će se i u «Službenim novinama Federacije BiH».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-02-23/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 28.01.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije», broj: 12/03) i članka 21. Statuta javnog
poduzeća Radio d.o.o. Posušje (Službeni glasnik općine broj: 3/2004) nakon provedenog
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postupka po oglasu za imenovanje nadzornih odbora, Općinsko vijeće općine Posušje na
sjednici održanoj dana 28.01.2005. godine, d o n i j e l o je :
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju Nadzornog odbora
javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.
I.
U Nadzorni odbor javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o. imenuju se:
1. Stjepan Jažo, predsjednik
2. Zdenko Bošnjak, član
3. Zvonko Landeka, član
II.
Ovo rješenje stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine», a
objavit će se i u «Službenim novinama Federacije BiH».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-02-24/05.
Posušje, 28.01.2005. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije», broj: 12/03) i članka 21. Statuta javnog
poduzeća «KOMRAD» d.o.o. Posušje (Službeni glasnik općine broj: 2/2004) nakon
provedenog postupka po oglasu za imenovanje nadzornih odbora, Općinsko vijeće općine
Posušje na sjednici održanoj dana 28.01.2005. godine, d o n i j e l o j e :
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju Nadzornog odbora
javnog poduzeća «KOMRAD» d.o.o. Posušje
I.
U Nadzorni odbor javnog poduzeća «KOMRAD» d.o.o. Posušje imenuju se:
1. Ivan Bešlić, predsjednik
2. Ivan Čutura, član
3. Vladimir Čamber, član
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II.
Ovo rješenje stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine», a
objavit će se i u «Službenim novinama Federacije BiH».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-02-25/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 28.01.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 29. točka 5. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća («Službene novine F BiH», broj: 39/03), Općinski načelnik općine
Posušje, d o n o s i :
ODLUKU
o ustrojavanju općinskog stožera
civilne zaštite kao stručno operativnog tijela općine Posušje
I – OSNOVNA ODREDBA
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Općinski stožer civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Općinski stožer),
kao stručno operativno tijelo općine Posušje za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara
od prirodnih i drugih nesreća, uređuje njegov djelokrug, unutarnji ustroj, popuna, financiranje,
spremanje, obučavanje i osposobljavanje i druga pitanja od značaja za ustroj i rad Općinskog
stožera.
II – NADLEŽNOST OPĆINSKOG STOŽERA
I NAČIN OSTVARIVANJA FUNKCIJE
Članak 2.
Općinski stožer je stručno operativno tijelo koje je ovlašteno za vršenje poslova koji su mu
Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (u
daljnjem tekstu: Zakon), stavljeni u nadležnost. U vršenju poslova iz svoje nadležnosti,
Općinski stožer funkcionira stalno, onda kada Načelnik općine proglasi nastanak prirodne ili
druge nesreće u Općini, a u periodu kada ne postoji prirodna ili druga nesreća, Općinski stožer
funkcionira povremeno, prema potrebi i to onda kada razmatra stanje priprema, ustrojstvo,
opremljenost i osposobljenost za zaštitu i spašavanje svih nositelja zaštite i spašavanja na
području Općine i predlaže mjere za dogradnju sistema zaštite i spašavanja i kada djeluje
preventivno, u cilju sprečavanja nastajanja prirodne ili druge nesreće i učestvuje u vježbama i
drugim oblicima obučavanja i osposobljavanja.

56

III – ORGANIZACIJA I SASTAV OPĆINSKOG STOŽERA
Članak 3.
Općinski stožer čine zapovjednik, načelnik i 13 članova.
Članak 4.
Zapovjednik općinskog stožera je po položaju Načelnik općine.
Članak 5.
Načelnik Općinskog stožera je po položaju pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu.
Članak 6.
Članovi općinskog stožera civilne zaštite su:
1. Pomoćnik načelnika za gospodarstvo, obnovu i razvitak
2. Ravnatelj komunalnog poduzeća
3. Ravnatelj Doma zdravlja
4. Načelnik policijske uprave
5. Tajnik Vatrogasnog društva
6. Ravnatelj Centra za socijalnu skrb
7. Ravnatelj Veterinarske postaje
8. Načelnik općinskog ureda obrane
9. Djelatnik u općinskoj službi C.Z.
10. Ravnatelj trgovačkog poduzeća (tvrtka) koja se bavi snabdjevanjem prehrambenim
proizvodima «OLI» Posušje, dr. Oliver (Jure) Begić.
11. Rudnici boksita Posušje
12. Lager d.o.o. Posušje
13. HPD «Pločno» Posušje
Članak 7.
Zapovjednika, načelnika i članove Općinskog stožera postavlja i razrješava Općinski
načelnik.
Članak 8.
U izvršenju složenijih zadataka zaštite i spašavanja, Općinski stožer može organizirati i druge
državne službenike iz općinske uprave i eksperte na profesionalnom radu u znanstvenim
ustanovama i drugim pravnim osobama.
Članak 9.
Sjednice Općinskog stožera saziva i njima predsjedava zapovjednik Općinskog stožera.
U slučaju da je zapovjednik spriječen da vrši svoju funkciju, sjednice Općinskog stožera
saziva i predsjedava načelnik Općinskog stožera.
Općinski stožer će donijeti poslovnik o svom radu.
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IV - STRUČNA SLUŽBA
OPĆINSKOG STOŽERA
Članak 10.
Funkciju stručne službe Općinskog stožera vrši općinska služba za Civilnu zaštitu.
U vršenju poslova u funkciji stručne službe, općinska služba C.Z. obavlja stručne,
administrativne, tehničke i druge poslove neophodne za rad. Općinskog stožera što se bliže
utvrđuje Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji službe.
V - OPREMANJE I FINANCIRANJE
OPĆINSKOG STOŽERA
Članak 11.
Općinski stožer se oprema odgovarajućom opremom i materijalno – tehničkim sredstvima
koja su neophodna za osobnu zaštitu članova stožera i za izvršenje zadataka iz njegove
nadležnosti.
Članak 12.
Sredstva za financiranje Općinskog stožera osiguravaju se u proračunu općine kao i sredstva
iz članka 180. Zakona i iz donacija.
Sredstva potrebna za rad Općinskog stožera kao i financijski plan utvrđuje Općinski stožer.
Naredbodavac za financijska sredstva je Zapovjednik stožera, a u slučaju njegove
spriječenosti načelnik stožera
VI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Imenovanje zapovjednika, načelnika i članova Općinskog stožera izvršit će se najkasnije u
roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ista će biti objavljena u «Službenom glasniku
općine Posušje».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-15/05.
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 24.01.2005. godine
Ante Bošnjak, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
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