
Na  temelju  članka  28.  Zakona  o  lokalnoj  samoupravi  («Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke», broj: 2/99, 9/00 i 5/03) i članka 83. Statuta općine Posušje («Službeni 
glasnik  općine»,  broj  4/04),  Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  sjednici  održanoj  dana 
31.10.2005 godine, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE POSUŠJE

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni  glasnik općine», broj:  6/04),  u 
članku 51. riječ «tromjesečno» zamijeniti riječju «šestomjesečno».

Članak 2.

U članku 54. stavak (2) brišu se riječi «razmatranja godišnjih izvješća u nadležnosti OV».

Članak 3.

U članku 60. stavku (1) čl. «62 i 63» zamjenjuju se «člankom 58 i 59».

Članak 4.

Ova izmjena i dopuna 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: 02-02-243/05.                                                                                     PREDSJEDNIK
Posušje, 31.10.2005. godine                                                                      Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...

Na temelju članka 28. i 83. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj 4/04), na 
sjednici održanoj dana 31.10.2005 godine, Općinsko vijeće općine Posušje, donosi

O D L U K U
o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija

Članak 1.
Dodjela studentskih stipendija izvršit  će se putem javnog natječaja,  a sukladno kriterijima 
utvrđenim ovom odlukom.
Pravo  na  natječaj  za  studentske  stipendije  imaju  svi  redoviti  studenti  s  područja  općine 
Posušje.

Članak 2.
Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija raspisuje Općinski načelnik.
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Natječaj  se  objavljuje  u  najmanje  jednom dnevnom listu,  Radio  Posušju  i  oglasnoj  ploči 
zgrade općine.

Članak 3.
Studentske stipendije iz članka 1. ove odluke dodjeljuju se po osnovi sljedećih kriterija:

1. invalidnost studenta
2. teška bolest ili invalidnost člana uže obitelji studenta
3. studenti bez roditelja
4. nezaposlenost roditelja 
5. ostala djeca u obitelji studenta koja studiraju, pohađaju školu i predškolska djeca
6. uspjeh u prethodnoj fakultetskoj odnosno školskoj godini  
7. završena godina fakulteta

Studenti koji se prijave na javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija, dužni su uz prijavu 
priložiti  dokaze  o  ispunjavaju  kriterija  iz  stavka  1.  ovog  članka.  Dokazi  se  podnose  u 
originalu ili ovjerenoj kopiji.

Članak 4.
Za invalidnost studenta dodjeljuju se sljedeći bodovi:

- studenti invalidi čiji je stupanj invalidnosti 50% i više 20 bodova
- studenti invalidi čiji je stupanj invalidnosti do 50% 10 bodova

Članak 5.
Za tešku bolest ili invalidnost člana uže obitelji studenta dodjeljuju se sljedeći bodovi:

- teška bolest 20 bodova
- invalidnost 50% i više 20 bodova
- invalidnost do 50% 10 bodova

Članak 6.
Za studente bez roditelja dodjeljuju se sljedeći bodovi:

- student bez oba roditelja 40 bodova
- student bez jednog roditelja 20 bodova

Članak 7.
Za nezaposlenost roditelja dodjeljuju se sljedeći bodovi:

- nezaposlena oba roditelja 20 bodova
- nezaposlen jedan roditelj 10 bodova

Članak 8.
Za ostalu djecu u obitelji studenta koja studiraju, pohađaju školu ili su djeca predškolske dobi 
dodjeljuju se sljedeći bodovi:

- za svako dijete koje studira 20 bodova
- za svako dijete koje pohađa školu 10 bodova
- za svako dijete predškolske dobi   5 bodova

 
Članak 9.

Za uspjeh u prethodnoj fakultetskoj odnosno školskoj godini dodjeljuju se sljedeći bodovi:
- odličan 25 bodova
- vrlo dobar 15 bodova
- dobar 10 bodova
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Članak 10.
Za svaku završenu godinu studija dodjeljuje se   5 bodova.

Članak 11.
Studentske stipendije dodijelit će se studentima koji po naprijed navedenim kriterijima budu 
imali najveći broj bodova.
Ukoliko dva ili više studenata imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji je ostvario 
više bodova po prvom ili sljedećem kriteriju iz članka 3. ove odluke.

Članak 12.
Ukoliko se iz jedne obitelji natječu dva ili više kandidata, studentsku stipendiju može dobiti 
najviše jedan kandidat bez obzira na broj bodova.

Članak 13.
Studenti koji primaju studentski kredit ili stipendiju po bilo kojem drugom osnovu nemaju 
pravo sudjelovati na ovom natječaju.

Članak 14.
Student-kandidat nezadovoljan rezultatima natječaja, može uložiti prigovor u roku 8 (osam) 
dana izvršnom tijelu općine.
Odluka po prigovoru je konačna.

Članka 15.
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: 02-38-231/05.                                                                                     PREDSJEDNIK
Posušje, 31.10.2005. godine                                                                      Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...

Na temelju članka 31. i 94. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje (»Službeni glasnik 
općine«, broj:6/04), Općinsko vijeće općine Posušje  na sjednici održanoj dana 31.10.2005. 
godine, donijelo je

O D L U K U
o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturno humanitarnog

događanja pod nazivom »Sretan Božić svakome«

I.
Osniva  se  radno  tijelo  za  pripremu  kulturno-humanitarnog  događanja  prigodom  Božićih 
blagdana pod nazivom »Sretan Božić svakome« u sljedećem sastavu:

1. Stručni suradnik za prosvjetu, kulturu i šport – Mirko Širić;
2. Ravnatelj OŠ Ivana Mažuranića Posušje – Ivan Penava;
3. Ravnatelj Osnovne glazbene škole – Ljubo Begić;
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4. Ravnatelj Srednje škole fra Grge Martić  Posušje – Nada Đerek;
5. Ravnatelj Dječjeg vrtića «Posušje» u Posušju – Branko Leko;
6. Fra Mario Knezović.

II.

Radno  tijelo  je  zaduženo  da  odredi  vrijeme  održavanja,  pripreme  i  realizaciju  programa 
kulturno humanitarnih događanja pod nazivom »Sretan Božić svakome«.

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: 02-40-255/05.                                                                                     PREDSJEDNIK
Posušje, 31.10.2005. godine                                                                      Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...

Na  temelju  članka  28.  Zakona  o  lokalnoj  samoupravi  («Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke», broj: 2/99, 9/00 i 5/03) i članka 83. Statuta općine Posušje (»Službeni 
glasnik  općine«,  broj:4/04),  Općinsko  vijeće  općine  Posušje   na  sjednici  održanoj  dana 
31.10.2005. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni odluke o određivanju naziva trgova

i ulica u općini Posušje

Članak 1.

U Odluci o određivanju naziva trgova i ulica u općini Posušje («Službeni glasnik općine», 
broj: 1/05 i 5/05) u članku 1.

- imenovane ulice vanurbanog područja se brišu i to pod točkama 20. Tomislavgradska 
cesta, 21. Ulica Šimice Karamatića, 80. Grudska cesta, 81. Širokobriješka cesta i 113. 
Imotska cesta,

- točka 11. mijenja se i glasi: «Zagrebačka ulica počinje od Trga Ivana Pavla II ide 
prema zapadu i završava na granici urbanog područja»,

- iza točke 11. dodaje se točka 11a koja glasi: «Vukovarska ulica očinje od Ulice Ante 
Starčevića prema zapadu do granice urbanog područja».

- u točki 22 i 116. riječi «ulice Šimice Karamatića» zamjenjuje se riječima «Zagrebačke 
ulice»,

- u točki 30. brišu se riječi «i ulice Šimice Karamatića»,
- u točki 115. riječi «spoju s Vukovarskom ulicom» zamijeniti riječima «kraju urbanog 

područja».
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Članak 2

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: 02-05-211/05.                                                                                     PREDSJEDNIK
Posušje, 31.10.2005. 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 «WELTPLAST « d.o.o.Posušje za legalizaciju objekta,  Općinsko 
vjeće općine Posušje na sjednici održanoj dana  31.10.2005 godine donijelo je

R J E Š E N J E

I. Utvrđuje se vlasništvo na površini građevinskog zemljišta pod poslovnim objektima 
kao i na površini zemljišta potrebnog za redovnu uporabu tih objekata prema Odluci o 
usvajanju plana broj 02-23-97/04. od 10. 12. 2004. god.  u korist «WELTPLAST» 
d.o.o. Posušje i to na:

   na k.č. broj 3321/4 površine 8050m2, k.č.br 3321/6 površine 11148 upisane u p.l. 557 
   k.č. 3321/25 površine 10194m2, k.č. broj 3321/24,  površine 2584m2  k.č. 
   broj 3321/27 površine 70 m2 sve tri katastarske čestice  upisano u posjedovni list broj 
   131, k.o. Landeke državno vlasništvo sa 1/1 djelom,  kao i na površini zemljišta 
   označenog kao k.č. broj 3311/1 površine 1173 m2,  k.č. broj 3312 površine 439 m2, 
   3314/2 površine 433 m2, k.č. broj 3316/1 površine 455 m2,  k.č. broj 3317 površine 
   200 m2, k.č. broj 3318/1 površine 776 m2, k.č.  3319/1 površine 335 m2 ,k.č. 

3323/1 površine  421 m2  sve upisane u posjedovni list broj 557 k.o. Landeke, te k.č. 
broj: 3313/3 površine 7m2  upisane u p.l. broj 464 k.o. Landeke.

II. »WELTPLAST» d. o. o. Posušja dužan je platiti naknadu  za zemljište  površine 
12848 m2 upisano u posjedovni list broj 131 iz točke I ovog rješenja na ime naknade 
za zemljište iznos 96.360. KM slovima (devedesetšest tisuća tristo šesdeset 
konvertabilnih maraka) na žiro račun Općine Posušje broj: 3060260000006650 sa 
naznakom naknada  za zemljište, dok je naknada za zemljište iz posjedovnog lista broj 
557 i p.l. broj 464 isplaćena bivšim vlasnicima te je investitor nije dužan ponovo 
plaćati na račun Općine Posušje.

III. Na ime prirodnih pogodnosti renta investitor je dužan uplatiti za 1.290  m2 korisne 
površine objekta iznos od 30.960.KM (slovima:tridesettisućadevetstošesdeset 
konvertabilnih maraka) na žiro- račun općine Posušje broj:3382002200101010.

   Za uređenje građevinskog zemljišta iznos od  4.687, 50 KM (slovima: četiri tisuće     
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   šesto osamdeset sedam    konvertabilne marke i pedeset feniga) na žiro- račun Javne 
   ustanove za komunalne djelatnosti «URBIKOM» Posušje broj: 3382002200744314.

IV. 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 «WELTPLAST« d.o.o. Posušje uz istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa iz 
p.l. broj 131 i p. l. broj 464 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.

O b r a z l o ž e n j e

«WELTPLAST» d. o.o. Posušje zastupan po direktoru  Franji  Širić  podnio je zahtjev broj 
05-31-363/05 od 10. 05. 2005. god. da mu se na temelju članka 61. Zakona o građevinskom 
zemljištu utvrdi pravo vlasništva na zemljištu iz točke I izreke ovog rješenja pod objektima i 
zemljišta koji  služi za redovnu uporabu objekata,  koje je oblikovano Odlukom Općinskog 
vijeća o usvajanju plana broj: 02-23-97/04 od 10.12. 2004. godine.
U zahtjevu je naveo da  se za bespravno izgrađenu zgradu naknadno može izdati odobrenje za 
građenje i da je građevinsko zemljište iz točke I ovog rješenja  pribavio od ranijih vlasnika 
kupoprodajnim ugovorima to jest  nekretnine iz  posjedovnog lista  557 i  za iste  je  isplatio 
naknadu ranijim vlasnicima, kao što je naknadu isplatio i za nekretninu iz p.l. 464.
Cijena za zemljište iz posjedovnog lista 131.  određena je na temelju Odluke o građevinskom 
zemljištu («Službeni glasnik Općine Posušje « broj 3/04). 
Uvidom  u  postojeću  dokumentaciju  utvrđena  je  vlasništvo  na   pov  ršini  zemljišta  pod 
izgrađenim poslovnim objektima,  kao i  površina zemljišta  koje  služi  za redovnu uporabu 
objekta  iz  točke I  izreke rješenja.  To je  utvrđeno ocjenom svih dokaza u postupku kao i 
uvidom u Urbanističku suglasnost Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša  broj: 04-23-
786/05 od 19. 10. 2005. godine  u kojoj je navedeno da se objekt može zadržati u prostoru te 
da se naknadno može izdati odobrenje za izgradnju objekta. U postupku je također utvrđeno 
da je investitor u posjedu predmetnog zemljišta i izgrađenog objekta na tom zemljištu i da su 
se  stekli  svi  uvjeti  za  utvrđivanje  prava  vlasništva  na  temelju  članka  61  Zakona  o 
građevinskom zemljištu («Sl. novine Federacije BiH» broj: 25/03)
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.    
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 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: 05-31-363/05.                                                                                     PREDSJEDNIK
Posušje, 10.05.2005. 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  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 Grgo Jukić iz Posušja za legalizaciju objekta  općinsko vijeće općine 
Posušje na sjednici održanoj dana 31.10.2005 godine donijelo je

R J E Š E N J E

I. Utvrđuje se vlasništvo na površini građevinskog zemljišta pod izgrađenim objektom i 
zemljišta  potrebnog  za   redovnu  uporabu  tog  objekta  sagrađenog  na  k.č.  1658/13 
površine 920 m2, upisano u posjedovni list broj  139, k.o.Posušje društveno vlasništvo 
sa 1/1 djelom, u korist  Grgo Jukić Posušje. 

II. Grgo Jukić  iz Posušje dužan je platiti naknadu  za zemljište površine 920 m2 upisano 
u posjedovni list broj 139 iz točke I ovog rješenja na ime naknade za zemljište iznos 
od  6900 KM slovima  (šest  tisuća  devetsto   konvertabilnih  maraka)  na  žiro  račun 
Općine Posušje broj: 3060260000006650 sa naznakom naknada  za zemljište.

   Na ime prirodnih pogodnosti renta investitor je dužan uplatiti za 436,34m2  korisne   
   površine objekta iznos od 6981. KM (slovima: šest tisuća devetsto osamdeset jednu 

            konvertabilnih maraka) na žiro- račun općine Posušje broj: 3382002200101010
   Za uređenje građevinskog zemljišta iznos od 4.145.60 KM (slovima: četiri tisuće sto 
   četrdesetpet konvertabilne marke) na žiro- račun Javne ustanove za komunalne 
   djelatnosti « URBIKOM» Posušje broj: 3382002200744314.

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 «Grgo Jukić« 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.

O b r a z l o ž e n j e

Grgo Jukić  Posušje  podnio je zahtjev broj 05-31-390/05 od 20. 05. 2005. god. da mu se na 
temelju članka 61. Zakona o građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva na zemljištu pod 
zgradom i zemljišta koj služi za redovnu uporabu zgrade sagrađene u njegovu korist na 
građevinskom zemljištu upisano u posjedovni list broj  139 k.o. Posušje iz točke I ovog 
rješenja na kojem je sagradio zgradu bez prava korištenja radi građenja. 
U Zahtjevu je naveo da  se za navedenu zgradu naknadno može izdati odobrenje za građenje. 
Uvidom  u  postojeću  dokumentaciju  utvrđena  je  vlasništvo  na   površini  zemljišta  pod 
izgrađenim poslovnim objektom,  kao  i  površina  zemljišta  koje  služi  za  redovnu  uporabu 
objekta  iz  točke I  izreke rješenja.  To je  utvrđeno ocjenom svih dokaza u postupku kao i 
uvidom u Urbanističku suglasnost Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša broj: 04-23-
381/05 od 17.10. 2005.god. iz koje je vidljivo da se za objekt naknadno može izdati odobrenje 
za izgradnju objekta. U postupku je također utvrđeno da je investitor u posjedu predmetnog 
zemljišta i izgrađenog objekta na tom zemljištu i da su se stekli svi uvjeti za utvrđivanje prava 
vlasništva na temelju članka 61 Zakona o građevinskom zemljištu («Sl. novine Federacije 
BiH» broj: 25/03).
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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.    
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 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: 05-31-390/05.                                                                                     PREDSJEDNIK
Posušje, 20.05.2005. 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  članka16  Statuta  općine  Posušje  («Službeni  glasnik  općine 
Posušje», broj 4/04) Odluke o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik općine Posušje «, 
broj  3/04)  po  zahtjevu   Častimir  Budimir  iz  Vira  općina  Posušje  za  legalizaciju  objekta 
općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana  31.10.2005 godine donijelo je

R J E Š E N J E

I. Utvrđuje  se  vlasništvo  na  površini  građevinskog  zemljišta  pod  izgrađenim 
gospodarskim objektom (farma) i zemljišta potrebnog za  redovnu uporabu tog objekta 
sagrađenog na k.č. 1062/2 površine 780 m2, upisano u posjedovni list broj 95, k.o. 
Glavica društveno vlasništvo sa 1/1 djelom, u korist  Častimir (Slavka) Budimir. 

II. »Častimir Budimir » Posušje dužan je platiti naknadu  za zemljište površine 780 m2 
upisano u posjedovni list broj 95 iz točke I ovog rješenja na ime naknade za zemljište 
iznos od 5850 KM slovima ( pet tisuća osamsto pedeset konvertabilnih maraka) na 
žiro  račun  Općine  Posušje  broj:  3060260000006650  sa  naznakom  naknada   za 
zemljište.        

III. Na  ime prirodnih  pogodnosti  renta  investitor  je  dužan  uplatiti  za  355 m2 korisne 
površine  objekta  iznos  od  2840  KM  (slovima:  dvije  tisuće  osamsto  četrdeset 
konvertabilnih maraka) na žiro- račun općine Posušje broj:3060260000006650.

   Za uređenje građevinskog zemljišta investitor se oslobađa plaćanja komunalne 
   naknade po aktu Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša broj 04-23.783/05 .god. 
   od 17. 10. 2005.god. 

IV. 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  Častimir  (Slavka)  Budimir  VIR,  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.
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O b r a z l o ž e n j e

Častimir (Slavko) Budimir  podnio je zahtjev broj 05-31-682/05 od 04. 08. 2005. god. da mu 
se  na  temelju  članka  61.  Zakona  o  građevinskom  zemljištu  utvrdi  pravo  vlasništva  na 
zemljištu pod zgradom i zemljišta koje služi za redovnu uporabu zgrade  u njegovu korist na 
građevinskom  zemljištu  upisano  u  posjedovni  list  broj  95.  k.o.  Glavica  iz  točke  I  ovog 
rješenja na kojem je sagradio zgradu bez prava korištenja radi građenja. 
U Zahtjevu je naveo da  se za navedenu zgradu naknadno može izdati odobrenje za građenje. 
Uvidom  u  postojeću  dokumentaciju  utvrđeno  je  vlasništvo  na   površini  zemljišta  pod 
izgrađenim poslovnim objektom,  kao  i  površina  zemljišta  koje  služi  za  redovnu  uporabu 
objekta  iz  točke I  izreke rješenja.  To je  utvrđeno ocjenom svih dokaza u postupku kao i 
uvidom u Urbanističku suglasnost Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša  broj 04-23-
783/05. god. od 17. 10. 2005.god.u kojoj je navedeno da se objekt može zadržati u prostoru te 
da se naknadno može izdati odobrenje za izgradnju objekta .U postupku je također utvrđeno 
da je investitor u posjedu predmetnog zemljišta i izgrađenog objekta na tom zemljištu i da su 
se  stekli  svi  uvjeti  za  utvrđivanje  prava  vlasništva  na  temelju  članka  61  Zakona  o 
građevinskom zemljištu («Sl. novine Federacije BiH» broj: 25/03) Naknada za zemljište rentu 
i  uređenje  građevinskog  zemljišta  propisana  je  kako  odredbama  Zakona  o  građevinskom 
zemljištu,  tako  i  odredbama Odluke  o  građevinskom zemljištu  («Službeni  glasnik  općine 
Posušje», broj 3/04)        
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.    
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  roku  od  30  dana  po  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: 05-31-682/05.                                                                                     PREDSJEDNIK
Posušje, 04.08.2005. godine                                                                      Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...

Na  temelju  članka  28.  Zakona  o  lokalnoj  samoupravi  («Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke», broj: 2/99, 9/00 i 5/03) i članka 83. Statuta općine Posušje (»Službeni 
glasnik  općine«,  broj:4/04),  Općinsko  vijeće  općine  Posušje   na  sjednici  održanoj  dana 
31.10.2005. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o ispravci naziva za dijelove naseljenih mjesta

I.

Ovim Zaključkom vrši se ispravka netočno upisanih naziva za dijelove naseljenih mjesta i to:
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- naziv za dio naseljenog mjesta «Petrušić» mijenja se u naziv «Petričušići»,
- naziv za dio naseljenog mjesta «Vranići» mijenja se u naziv «Vranić».

II.

Ovaj Zaključak 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: 02-32-246/05.                                                                                     PREDSJEDNIK
Posušje, 31.10.2005. godine                                                                      Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...

Na temelju članka94 i 105. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje (»Službeni glasnik 
općine«, broj:6/04), Općinsko vijeće općine Posušje  na sjednici održanoj dana 31.10.2005. 
godine, d o n i j e l o   j e :

Z A K L J U Č A K
o usvajanju inicijative za pokretanje procedure

izrade Urbanističkog plana općine Posušje

I.

Usvaja se inicijativa za pokretanje procedure izrade Urbanističkog plana općine Posušje.

II.

Zadužuje se Općinski načelnik Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i radno tijelo za 
pripremu izrade Urbanističkog  plana da  pripreme prijedlog odluke o izradi  Urbanističkog 
plana  sukladno  Zakonu  o  prostornom  uređenju  («Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke», broj: 4/99, 15/01 i 10/03).

III.

Ovaj Zaključak će se objaviti u «Službenom glasniku općine».

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

Broj: 02-23-253/05.                                                                                     PREDSJEDNIK
Posušje, 31.10.2005. godine                                                                      Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
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