
Na  temelju  članka  60.  Zakona  o  prostornom  uređenju  («Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke», broj:4/99,15/01 i 10/03) i članka 83. Statuta općine posušje (Službeni 
glasnik općine Posušje, broj:4/04), Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 
31.03.2006. godine, donijelo je:

O    D   L   U   K   U
o uspostavljanju Stručnog povjerenstva za davanje  mišljenja pri izdavanju 

lokacijske dozvole

I
Ovom Odlukom uspostavlja  se  Povjerenstvo za  davanje  stručnog  mišljenja  pri  izdavanju 
lokacijske dozvole (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).
Zadatak  je  povjerenstva  da  po  zahtjevima  za  izdavanje  lokacijske  dozvole,  za  područja 
Općine  za  koja  nisu  doneseni  dokumenti  prostornog  uređenje,  provjerava  je  li  zahtjev 
usuglašen s opredjeljenjima prostornog uređenja planova višeg reda, te u skladu s izvršenom 
provjerom, davanje stručnog mišljenja, koje čini temelj za izdavanje lokacijske dozvole.

II
U povjerenstvo se imenuju:

1.Zoran Lončar, diplomirani pravnik, predsjednik
2.Dijana Jurišić, diplomirani inženjer geodezije,član
3.Petar Mandurić, inženjer građevinarstva, član
4.Ivan Čutura, diplomirani inženjer arhitekture, član
5.Veljko Đerek, diplomirani inženjer arhitekture, član

U radu povjerenstva obavezno sudjeluje Pomoćnik načelnika  za prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša, bez prava sudjelovanja u donošenju odluka Povjerenstva.

III

Povjerenstvo može odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova Povjerenstva.
Odluka Povjerenstva je pravovaljana ukoliko je za nju glasalo najmanje 3 člana povjerenstva.

IV

Povjerenstvo  je  obavezno  na  svojoj  prvoj  sjednici  pripremiti  Pravila  o  radu   Stručnog 
povjerenstva za davanje  mišljenja pri izdavanju lokacijske dozvole (u daljnjem tekstu Pravila 
o radu).

Pravila o radu obavezno sadrže:
-Način sazivanja povjerenstva
-Postupak donošenja odluka 
-Postupak komunikacije Podnositelja zahtjeva, Službe za prostorno uređenje i zaštitu 
  okoliša i Povjerenstva.
-Način osiguravanja materijalno-tehničkih sredstava za rad povjerenstva
-Postupak utvrđivanja i isplate naknade članovima povjerenstva
Pravila stupaju na snagu danom davanja suglasnosti Općinskog vijeća.
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IV
Povjerenstvo može donositi odluke nakon što Općinsko vijeće da suglasnost na 
Pravila o radu.

VI
U slučaju zastoja u radu Povjerenstva, obavezuje se Predsjednika povjerenstva
da Općinskom vijeću dostavi Izvještaj o razlozima zastoja u radu s Prijedlogom
načina rješavanja zastoja.
Općinsko vijeće razmatra Izvještaj o razlozima zastoja i donosi Odluku o prijedlogu 
Predsjednika povjerenstva.

VII
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenom glasniku općine» 
Posušje.

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

Broj: 01-23-64/06                                                                                     PREDSJEDNIK
Datum:31.03.2006. godine                                                                     Nikola Čutura, v.r.
………………………………………………………………………………………………….

Na  temelju  članaka  39.  Zakona  o  ustanovama  («Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke»,  broj:  7/98)  i  članka  11.  Odluke  o  utemeljenju  javne  ustanove  za 
komunalne djelatnosti «Urbikom» Posušje, («Službeni glasnik općine», broj 4/03), Općinsko 
vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana  31.03.2006. godine, donijelo je

R J E Š E N J E
o davanju suglasnosti na razrješenje ravnatelja

Javne ustanove «URBIKOM» Posušje

I.

Daje se suglasnost na razrješenje PAVE (Šimuna) LONČAR za ravnatelja Javne ustanove za 
komunalne djelatnosti «URBIKOM» Posušje.

II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine 
Posušje».

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

Broj: 01-05-73/06                                                                                     PREDSJEDNIK
Datum:31.03.2006. godine                                                                     Nikola Čutura, v.r.
………………………………………………………………………………………………….
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Na  temelju  članaka  39.  Zakona  o  ustanovama  («Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke»,  broj:  7/98)  i  članka  11.  Odluke  o  utemeljenju  javne  ustanove  za 
komunalne djelatnosti «Urbikom» Posušje, («Službeni glasnik općine», broj 4/03), Općinsko 
vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 31.03.2006 godine, donijelo je

R J E Š E N J E
o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja

Javne ustanove «URBIKOM» Posušje

I.

Daje se suglasnost na imenovanje  PAVE (Šimuna) LONČAR za ravnatelja Javne ustanove za 
komunalne djelatnosti «URBIKOM» Posušje.

II.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenom glasniku općine 
Posušje».

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

Broj: 01-05-63/06                                                                                     PREDSJEDNIK
Datum:31.03.2006. godine                                                                     Nikola Čutura, v.r.
………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                                    
Na temelju članka 94. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Posušje («Službeni glasnik općine 
Posušje», broj:6/04 i 10/05) a u vezi s sa Prijedlogom zaključka za davanje ovlasti općinskom 
načelniku broj:01-59/06 upućenog od strane Općinskog načelnika općine Posušje, Općinsko 
vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 31.03.2006 godine donijelo je:

Zaključak 
o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje

Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Posušje za poduzimanje slijedećih radnji:

1. Da sa gospodarskim društvom «HERCEGOVINA GRADNJA» d.o.o. Posušje zaključi van 
sudsku  nagodbu  u  predmetu  dodjele  građevinskog  zemljišta  po  Rješenju  o  dodjeli  na 
korištenje u svrhu izgradnje poslovnih objekata Općinskog vijeća Posušje, broj:02/V-475-156 
od 28.12.1998 godine i tužbe gospodarskog društva «HERCEGOVINA GRADNJA» d.o.o. 
Posušje pred Općinskim sudom Široki Brijeg.
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2. Da van sudskoj nagodbi pristupi gospodarsko društvo «MONITOR» d.o.o.  
Grude sa izjavom osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje gospodarskog društva, kojom 
se Društvo:
-  odriče  prava  korištenja  građevinskog  zemljišta  po  Rješenju  Općinskog  vijeća  Posušje 
broj:02/V-475-90  od  14.09.1998 godine  i  broj:  02/V-475-91  od  14.09.1998 godine,   svih 
prava na objektima izgrađenim na navedenom zemljištu,  te  povrata  isplaćene  naknade za 
navedeno zemljište. 
- obvezuje na davanje svih isprava o isplaćenoj naknadi bivšim vlasnicima na građevinskom 
zemljištu, čijeg se prava korištenja odriče.
 
3. Da  se obvezuje Općinski načelnik da može potpisati  van sudsku nagodbu u slijedećim 
okvirima:
-Gospodarsko  društvo  «HERCEGOVINA  GRADNJA»  d.o.o  Posušje  odriče  se  prava 
korištenja  dijela  gradskog  građevinskog  zemljišta  na  parceli  k.č.  3335   naziv  parcele  
«BRIJEG» k.o. Posušje u površini  od 186 032 m2.

-Gospodarsko društvo «HERCEGOVINA GRADNJA» d.o.o Posušje zadržava pravo 
korištenja dijela gradskog građevinskog zemljišta na parceli k.č. 3335  naziv parcele 
«BRIJEG» k.o. Posušje u površini  od 42 764 m2.

-Gospodarsko  društvo  «HERCEGOVINA  GRADNJA»  d.o.o  Posušje  odriče  se  prava  na  
povrat naknade, plaćene za dodijeljeno građevinsko zemljište.

-Gospodarsko  društvo  «HERCEGOVINA  GRADNJA»  d.o.o  Posušje  obavezuje  se  na  
odricanje od tužbenog zahtjeva da mu općina Posušje isplati-vrati iznos od 915.148,00KM 
koji je isplaćen na ime naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište
po Rješenju Općinskog vijeća Posušje broj:02/V-475-156 od 28.12.1998 godine.

-Gospodarsko društvo «MONITOR» d.o.o. Grude odriče se prava korištenja građevinskog 
zemljišta po Rješenju Općinskog vijeća Posušje  broj:02/V-475-90 od 14.09.1998 godine i  
broj: 02/V-475-91 od 14.09.1998 godine,  svih prava na objektima izgrađenim na navedenom 
zemljištu te povrata isplaćene naknade za navedeno zemljište.
-Gospodarsko  društvo  «MONITOR» d.o.o.  Grude obvezuje  se  na  davanje  svih  isprava  o 
isplaćenoj naknadi bivšim vlasnicima na građevinskom zemljištu, čijeg se prava korištenja  
odriče.
 
-Općina Posušje se obvezuje na izmjenu Rješenja o dodjeli na korištenje u svrhu izgradnje  
poslovnih objekata Općinskog vijeća Posušje, broj:02/V-475-156 od 28.12.1998 godine na 
način  da se  za  Gospodarsko društvo  «HERCEGOVINA GRADNJA» d.o.o  Posušje  utvrdi  
prestanak korištenja građevinskog zemljišta radi građenja na dijelu parcele označene kao:  
k.č. 3335  naziv parcele «BRIJEG» k.o. Posušje u površini  od 186 032 m2,  a da Općinsko  
vijeće Posušje  na dijelu navedene parcele u površini od 42 764 m2 u skladu sa regulacijskim 
planom za navedeno područje potvrdi pravo korištenja građevinskog zemljišta radi građenja  
poslovnih objekata.

4.Da  zaključeni  sporazum  o  nagodbi  stupa  na  snagu  nakon  što  Gospodarsko  društvo 
«HERCEGOVINA  GRADNJA»  d.o.o  Posušje  pismenim  putem  dokaže  da  se  odreklo  od 
tužbenog zahtjeva da mu općina Posušje isplati-vrati iznos od 915.148,00KM koji je isplaćen  
na ime naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište
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po Rješenju Općinskog vijeća Posušje broj:02/V-475-156 od 28.12.1998 godine i nakon što  
zaključeni sporazum na svojoj sjednici, zaključkom odobri Općinsko vijeće Posušje.

5. Općinsko vijeće imenuje povjerenstvo u sastavu  Vjekoslav Čamber, Marijan Babić i Zoran  
Lončar koje će zajedno s općinskim načelnikom sudjelovati u pregovorima oko zaključivanja  
nagodbe.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja 
Zaključak se objavljuje u Službenom glasniku općine Posušje.

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

Broj: 01-02-43/06                                                                                     PREDSJEDNIK
Datum:31.03.2006. 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 i 
10/05),  Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  sjednici  održanoj  dana   31.03.2006.  godine, 
donijelo je

Z A K L J U Č A K
o usvajanju izvješća o radu javnog poduzeća 

«Komrad» d.o.o. Posušje za 2005. godinu

I.

Usvaja se izvješće o radu javnog poduzeća Komrad d.o.o. Posušje za 2005. 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: 01-19-50/06                                                                                     PREDSJEDNIK
Datum:31.03.2006. godine                                                                     Nikola Čutura, v.r.
………………………………………………………………………………………………….
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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 i 
10/05),  Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  sjednici  održanoj  dana  31.03.2006.  godine, 
donijelo je

Z A K L J U Č A K
o usvajanju izvješća o radu  javne ustanove «URBIKOM»

Posušje za 2005. godinu

I.

Usvaja se izvješće o radu javne ustanove «URBIKOM» Posušje za 2005. 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: 01-19-51/06                                                                                     PREDSJEDNIK
Datum:31.03.2006. 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 i 
10/05),  Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  sjednici  održanoj  dana  31.03.2006.  godine, 
donijelo je

Z A K L J U Č A K
o usvajanju izvješća o radu Dječjeg vrtića «Posušje» u Posušju

za 2005. godinu

I.

Usvaja se izvješće o radu Dječjeg vrtića «Posušje» u Posušju za 2005. godinu.
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II.

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

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

Broj: 01-19-52/06                                                                                     PREDSJEDNIK
Datum:31.03.2006. godine                                                                     Nikola Čutura, v.r.
………………………………………………………………………………………………….
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