Na temelju članka 39. stavak 3. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), kao i
članka 28. i 83. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj 4/04), Općinsko
vijeće općine Posušje, na sjednici održanoj dana 30.06.2005. godine, donijelo je
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PLATNIH RAZREDA I KOEFICIJENATA ZA PLAĆE
RUKOVODEĆIH I OSTALIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA JEDINSTVENOG TIJELA
UPRAVE I SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE POSUŠJE
I
Ovom odlukom, sukladno zakonu, utvrđuju se platni razredi i koeficijenti za plaće
rukovodećih i ostalih državnih službenika iz odredbe stavka 1. članka 6. Zakona o državnoj
službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o državnoj službi)
Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu općine Posušje.
Ovom odlukom također se utvrđuju platni razredi i koeficijenti za plaće izabranih i
imenovanih dužnosnika općine Posušje.
II
Rukovodeći i ostali državni službenici iz stavka 1. točke I ove odluke, razvrstavaju se
u četiri (4) platna razreda, i za svaki platni razred utvrđuju koeficijenti za plaću u sljedećim
vrijednostima, i to:
Platni razred
Koeficijenti
- I platni razred………………………………………………3,5
- II platni razred…………………………………………….. 3,2
- III platni razred…………………………………………….3,1
- IV platni razred…………………………………………….3,0
Izabrani i imenovani dužnosnici iz stavka 2. točke I ove odluke, razvrstavaju se u dva
platna razreda, i za svaki platni razred utvrđuju koeficijenti za plaću u sljedećim vrijednostima
Platni razred
Koeficijenti
- I platni razred………………………………………………4,2
- II platni razred…………………………………………….. 4,0
III
U platne razrede utvrđene u stavku 1. točke II ove odluke, razvrstavaju se radna mjesta
rukovodećih i ostalih državnih službenika Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu općine
Posušje i to:
1. u I platni razred spadaju sljedeća radna mjesta:
- tajnik Općinskog vijeća i
- pomoćnik načelnika.
2. u II platni razred spadaju sljedeća radna mjesta
- šef unutarnje organizacijske jedinice.
3. u III platni razred spadaju sljedeća radna mjesta
- inspektor i viši stručni suradnik.
4. u IV platni razred spadaju sljedeća radna mjesta
- stručni suradnik.
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U platne razrede utvrđene u stavku 2. točke II ove odluke razvrstavaju se radna mjesta
dužnosnika općine Posušje i to:
1. u I platni razred spadaju sljedeća radna mjesta
- predsjednik Općinskog vijeća
- Općinski načelnik
2. u II platni razred spadaju sljedeća radna mjesta
- savjetnik Općinskog načelnika
IV
Odredbe ove odluke koje se odnose na dužnosnike važit će najkasnije do donošenja
odgovarajućeg podzakonskog propisa o koeficijentima za plaće dužnosnika po novim
propisima kojima bude uređen njihov radno-pravni status.
V
Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u Službenom glasniku općine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-14-176/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 30.06.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 130. Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 13/98),
kao i članka 27. Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika tijela uprave u Županiji
Zapadnohercegovačkoj («Narodne novine ŽZH», broj 14/00), Općinsko vijeće općine
Posušje, na sjednici održanoj dana 30.06.2005. godine, donijelo je

ODLUKU
O PRIVREMENOM UTVRĐIVANJU PLATNIH RAZREDA I KOEFICIJENATA ZA
PLAĆE NAMJEŠTENIKA JEDINSTVENOG TIJELA UPRAVE
I SLUŽBI ZA UPRAVU OPĆINE POSUŠJE
I
Ovom odlukom se privremeno utvrđuju platni razredi i koeficijenti za plaće
namještenika Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu općine Posušje.
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II
Radna mjesta namještenika iz točke I ove odluke razvrstavaju se u pet (5) platnih
razreda, i za svaki platni razred utvrđuju koeficijenti za plaću u sljedećim vrijednostima, i to:
Platni razred
Koeficijenti
- I platni razred………………………………………………2,8
- II platni razred…………………………………………….. 2,0
- III platni razred…………………………………………….1,9
- IV platni razred…………………………………………….1,5
- V platni razred……………………………………………..1,2
III
U platne razrede utvrđene u točki II ove odluke, razvrstavaju se radna mjesta rukovodećih
i ostalih državnih službenika Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu općine Posušje i to:
1. u I platni razred spadaju sljedeća radna mjesta:
- namještenici više školske spreme i to: mlađi samostalni referent.
2. u II platni razred spadaju sljedeća radna mjesta
- namještenici srednje stručne spreme i to: mlađi referent, VKV i KV radnik.
3. u III platni razred spadaju sljedeća radna mjesta
- operater-daktilograf
4. u IV platni razred spadaju sljedeća radna mjesta
- caffe kuhar
5. u V platni razred spadaju sljedeća radna mjesta
- higijeničar
IV
Ova odluka važit će najkasnije do donošenja odgovarajućeg podzakonskog propisa o
koeficijentima za plaće namještenika po novom zakonu kojim bude uređen radno-pravni
status namještenika.
V
Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u Službenom glasniku općine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-14-174/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 30.06.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
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Na temelju članaka 9. stavka 1. točke 16. Zakona o lokalnoj samoupravi («Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke», broj: 2/99; 9/00; 5/03) i članka 28. i 83. Statuta općine
Posušje («Službeni glasnik općine», broj 4/04), Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici
održanoj dana 30.06.2005. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni regulacije prometa na dijelu ulice Stjepana Radića u Posušju
I.
Na dijelu ulice Stjepana Radića od Doma zdravlja prema policijskoj postaji na kojem se
odvijao promet u jednom smjeru, ovom Odlukom određuje se odvijanje prometa u oba
smjera, uz obvezu izgradnje nogostupa minimalno s jedne strane u cijeloj dužini ulice.
II
Za provođenje ove odluke zadužuje se općinski načelnik i nadležna općinska služba.
III.
Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-23-168/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 30.06.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 28 i 83. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj: 4/04),
Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 30.06.2005. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupu izgradnje staračkog doma ili hotela
I.
Ovom odlukom lokacija na k.č. broj: 2190/1 k.o. Posušje, na lokalitetu Meljakuša III
namijenjena planom Meljakuša III broj: 01-Ib-0-19/00. od 31.03.2000. godine za izgradnju
hotela prenamjenjuje se u lokaciju za izgradnju staračkog doma ili hotela.
II.
Zadužuje se Općinski načelnik za provedbu ove odluke, raspisivanje natječaja i dodjelu
najpovoljnijem ponuditelju.
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III.
Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u Službenom glasniku općine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-23-169/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 30.06.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 28 i 83. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj: 4/04),
Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 30.06.2005. godine, donijelo je:
ODLUKU
o prenamjeni «kolodvora»
I.
Ovom odlukom određuje se prenamjena «kolodvora» planiranog na parcelama k.č. broj:
1904/2, k.č. broj: 1903/19, k.č. broj: 1905/2, k.č. broj: 1906/3, k.č. broj: 1907/6 i k.č. broj:
1918/8 k.o. Posušje, na lokalitetu Bakuline njive, u poslovni ili stambeno – poslovni objekt
uz obvezu zadržavanja dijela budućeg objekta za potrebe kolodvora.
II.
Zadužuje se Općinski načelnik za provedbu ove odluke, raspisivanje natječaja i dodjelu
najpovoljnijem ponuditelju.
III.
Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u Službenom glasniku općine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-23-170/05.
Posušje, 30.06.2005. godine

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………...
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Na temelju članka 2.12. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj:
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04 i 25/05) i članka 83. Statuta općine Posušje
(«Službeni glasnik općine», broj: 4/04), Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj
dana 30.06.2005. godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o visini naknade za rad predsjednika i
članova Općinskog izbornog povjerenstva
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad predsjednika i članova Općinskog izbornog
povjerenstva.
Članak 2.
Visina naknade za rad u Općinskom izbornom povjerenstvu utvrđuje se u mjesečnom iznosu:
-

predsjednik 150,00 KM
članovi 100,00 KM
Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za rad predsjednika i
članova Općinskog izbornog povjerenstva («Službeni glasnik općine», broj: 2/03).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-14-171/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 30.06.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 13. Poslovnika općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik
općine», broj: 6/04), Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 30.06.2005.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni odluke o izgledu i sadržaju vijećničke iskaznice
Članak 1.
U Odluci o izgledu i sadržaju vijećničke iskaznice («Službeni glasnik općine» broj: 5/05), u
članku 4. točki 1. alineja 3 se mijenja i glasi «fotografiju vijećnika na čije ime glasi iskaznica,
veličine 2 x 2,5 centimetra;
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alineja 9 se premješta iza alineje 3;
u članku 4. točki 2. alineja 4. se mijenja i glasi «mjesto i nadnevak izdavanja iskaznice».
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-02-179/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 30.06.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 45. st. 2. 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 ELEKTROPRIVREDA HZ HB, Javno
poduzeće za proizvodnju prijenos i distribuciju el. Energije d.d. Mostar, DP ZHŽ, Grude,
Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 30.06.2005. godine, d o n o s i :
RJEŠENJE
I. ELEKTROPRIVREDA HZ HB, Javno poduzeće za proizvodnju prijenos i distribuciju
el. Energije d.d. Mostar DP ZHŽ, Grude, dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje
stupne transformatorske stanice 10(20)/04), kV, 250 kVA «BUDIMIRI ČUBRINA»
zemljište označeno kao k.č. broj: 1205/2 površine 30 m2 upisano u p.l. 94. k.o.
«Glavica» državno vlasništvo
II. Investitor je dužan platiti naknadu za 30 m2 zemljišta upisanog u posjedovni list broj:
94 iz točke I ovog rješenja na ime naknade za zemljište iznos od 225 KM (slovima:
dvjestodvadesetpet konvertabilnih maraka) na žiro račun općine Posušje broj:
3060260000006650 sa naznakom naknada za zemljište.
III. Na zemljištu iz točke I ovog rješenja po pravomoćnosti ovog rješenja zemljišno
knjižni ured općinskog suda u Širokom Brijegu izvršit će uknjižbu u korist
ELEKTROPRIVREDA HZ HB, Javno poduzeće za proizvodnju prijenos i distribuciju
el. Energije d.d. Mostar DP ZHŽ, Grude ,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.
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Obr azloženje
ELEKTROPRIVREDA HZ HB, Javno poduzeće za proizvodnju prijenos i distribuciju
el. Energije d.d. Mostar DP ZHŽ, Grude podnijela je zahtjev broj 05-31-319/05 da mu se na
temelju članka 45.st. 2. Zakona o građevinskom zemljištu dodjeli neizgrađeno građevinsko
zemljište radi izgradnje stupne transformatorske stanice.
U postupku koji je predhodio donošenju ovog rješenja sukladno planskoj dokumentaciji kao i
uvidom u Rješenje Službe prostorno uređenje i zaštitu okoliša broj: 04-23-269/05. utvrđeno
je da podnositelj zahtjeva u smislu članka 45. st. 2. ispunjava uvjete za dodjelu zemljišta iz
točke I izreke rješenja.
Pošto podnosilac zahtjeva ispunjava uvjete za dodjelu građevinskog zemljišta,
odlučeno je kao u izreci rješenja.
Odredba o plaćanju naknade za dodijeljeno zemljište utvrđena je sukladno Odluci
općinskog vijeća («Sl.glasnik općine Posušje», broj:3/04).
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: 05-31-319/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.04.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Temeljem članka 83. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj: 4/04),
Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 30.06.2005. godine, donijelo je:
RJEŠENJE
o imenovanju vijećnika u skupštinu
športskog Saveza općine Posušje
Članak 1.
U Skupštinu Športskog saveza općine Posušje imenovani su vijećnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nikola Čutura,
Branimir Oreč,
Bože Tokić,
Ivana Polić,
Ivan Čamber,
Jozo Bešlić
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Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu idućeg dana od dana objave u Službenom glasniku općine
Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-40-166/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 30.06.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članaka 83. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj 4/04) i članka
100. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj: 6/04),
Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 30.06.2005. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o radu Dječjeg vrtića «Posušje» u Posušju
za 2004. godinu
I.
Usvaja se izvješće o radu Dječjeg vrtića «Posušje» u Posušju za 2004. godinu.
II.
Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-02-178/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 30.06.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članaka 83. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj 4/04) i članka
100. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj: 6/04),
Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 30.06.2005. godine, donijelo je
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ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o radu Narodne knjižice Posušje
i plan rad za tekuću godinu
I.
Usvaja se izvješće o radu Narodne knjižnice Posušje i plan rada za tekuću godinu.
II.
Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-40-158/05.
PREDSJEDNIK
Posušje, 30.06.2005. godine
Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
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