Temeljem članka 51. Zakona o šumama («Službene novine FBiH», broj: 20/02 i 29/03 ), članka
27. Zakona o prometu nepokretnosti («Službeni list SR BiH», broj 38/78, 4/89, 29/90, 22/91,
21/92, 3/93, 13/94, 18/94), članka 28. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine
Posušje», broj 4/04), po Zahtjevu broj 05-31-826/06 od 03.08. 2006. Općinsko vijeće općine
Posušje na sjednici održanoj dana 01.12.2006. god. donijelo je
ODLUKU
o sklapanju ugovora služnosti zemljišta pristupnog puta
Članak 1.
Konstatira se da je na k.č. broj 2558 u k.o. Bašići, a koja je sada u vlasništvu «korisnika
služnosti» posjednika iz p.l. 4. k.o. Bašići, nastala potreba kolnog i pješačkog pristupa
(služnosti) na neodređeno vrijeme u korist te čestice kroz zemljište koje je u državnom
vlasništvu Općina Posušje odnosno kroz k.č. broj 2557/2 upisane u p.l. 288 k.o. Bašići.
Pristupni put proteže se od postojećeg puta k.č. broj 2709 preko k.č. broj 2557/2 do k.č. broj
2558 u dužini 16 m sjeverozapadna strana i 11, 95 m jugoistočna strana, širini 5 m i površini
73 m2, kako je prikazano na grafičkom prikazu službe urbanizma. Sastavni dio ove odluke čini
grafički prikaz.
Članak 2.
Ovlašćuje se načelnik općine Posušje da može zaključiti Ugovor o služnosti zemljišta
pristupnog puta sa posjednicima iz p.l. 4. k.o. Bašići do k.č. broj 2558 u k.o. Bašići a koja je
sada u vlasništvu «korisnika služnosti», kroz k.č. br. 2557/2 k. o. Bašići koje je u državnom
vlasništvu Općine Posušje pod uvjetom iz čl.1. stavka 2. ove odluke.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu idućeg dana, od dana objave u «Službenom glasniku općine
Posušje».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNO HERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura,v.r.

Broj:01-31-219/06.
Posušje, 01.12.2006. godine
………………………………………………………………………………………………
Temeljem članka 28. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj: 4/04), članka 8.
stavak 3. alineja 11 i članka 13. stavak 1. alineja 5. Zakona o načelima lokalne samouprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine F BiH«, broj: 49/06), postupajući u
predmetu broj:05-31-1051/06 od 14.11. 2006. godine, utvrđivanja po zahtjevu Andrije (Bože)
Miličevića iz Rakitna-Zaglavica b.b. općina Posušje, Općinsko vijeće općine Posušje, na
sjednici održanoj dana 01.12.2006. godine, donosi
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ODLUKU

I.

Utvrđuje se da je, dobro u općoj upotrebi-seoski put, dio državnog zemljištakorisnik općina Posušje, označenog kao k.č. broj: 1678, upisano u posjedovni list
broj 98, površine 10765 m2, k.o. Poklečani, u površini koja je određena
urbanističkim uvjetima izdanim sukladno grafičkom prikazu i suglasnosti
broj: 04-23-989/06 izdanoj od strane Službe za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša

II.

Seoski put naveden u točci I. ove odluke, po stupanju na snagu ove odluke, će činiti
produžetak već postojećeg seoskog puta na relaciji Poklečani-Zaglavica, koji je
označen kao k.č. broj: 5166, nekategorizirani put, upisan u posjedovnom listu broj
97, k.o. Poklečani, površine 16223 m2, državno vlasništvo-korisnik Putevi Posušje i
pristupni put do privatnih parcela i obiteljskih kuća, utvrđen u skladu sa uvjetima
navedenim u točci I. ove odluke.

III.

Širina, dužina i oblik seoskog puta iz točke I. ove odluke je određena urbanističkim
uvjetima-skicom lica mjesta koja čini sastavni dio ove odluke i na temelju koje
je i izdana urbanistička suglasnost za određivanje trase predmetnog puta.

IV.

Na temelju ove odluke, po stupanju na snagu, izvršit će se uknjižba predmetnog
zemljišta u zemljišnim knjigama i u katastru nekretnina, kao seoski put-dobro u
općoj upotrebi-korisnik općina Posušje.

V.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku
općine Posušje».

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

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

Broj: 01-31-230/06
Posušje, 01.12.2006. godine
…………………………………………………………………………………………………
Na temelju članka 1.10. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH«,
broj:23/01; 7/02; 9/02; 20/02; 25/02, 4/04; 20/04; 25/05, 77/05, 11/06 i 24/06) i točke 4.
Smjernica za utvrđivanje prestanka mandata izabranih članova tijela vlasti (»Službeni glasnik
BiH«, broj:11/03) i članka 83. Statuta općine Posušje (»Službeni glasnik općine«, broj:4/04)
Općinsko vijeće općine na sjednici održanoj dana 01.12.2006. godine, donijelo je
RJEŠENJE

o prestanku mandata
I.
BRANIMIRU OREČ, vijećniku Općinskog vijeća općine Posušje utvrđuje se prestanak
mandata zbog podnošenja ostavke na dužnost vijećnika iz osobnih razloga.
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II.
Ovo Rješenje će se objaviti u «Službenom glasniku općine».

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

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

Broj:01-05-236/06.
Posušje, 01.12.2006. godine
…………………………………………………………………………………………….
Na temelju članka 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 01.12.2006. godine, donijelo
je
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o radu JP Radio Posušje d.o.o.
za 2005. godinu
I.
Usvaja se izvješće o radu JP Radio Posušje d.o.o. za 2005. godinu.
II.
Ovaj Zaključak će se objaviti u »Službenom glasniku općine Posušje«

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

PREDSJEDNIK
Nikola Čutura, v.r.

Broj:01-34-76/06.
Posušje, 01.12.2006. godine
…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 15. stavak 1. alineja 7. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji
BiH («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 49/06), kao i članka 84. Statuta
općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj 4/04), a u svezi s člankom 4. stavak 1. točka 19.
Obima poslova za unapređenje usluga građanima u Općini Posušje zaključenog dana 4.5.2006.
godine pod brojem 01-158/06 između Općine Posušje i GAP projekta, Općinski načelnik općine
Posušje, donosi:
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UPUTE
o izmiještanju pojedinih službi za upravu Općine Posušje
i uspostavi Centra za pružanje usluga građanima
OPĆE ODREDBE
I
Ovim Uputama vrši se izmiještanje, uspostava Centra za pružanje usluga građanima (u daljem
tekstu: Centar), utvrđivanje datuma preseljenja, početak rada dijela općinskih službi za upravu
Općine Posušje i Centra, te utvrđivanje datuma svečanog otvaranja u skladu s daljnjim
odredbama ovih Uputa.
IZMJEŠTANJE POJEDINIH SLUŽBI ZA UPRAVU
II
U prostorije stare kamene zgrade Općine Posušje u ulici Fra Grge Martića bb, u prizemni dio
zgrade, izmještaju se općinske službe za upravu kako slijedi:
- u središnju prostoriju prizemnog dijela zgrade pod brojem 3. vratar i kopirnica,
izvršitelj Branko Bakula
- u desno krilo prizemlja Zgrade:
a) u uredu broj 4. IT administrator, izvršitelj Velimir Markota
b) u uredu broj 5. pod nazivom Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša smjestit
će se: pomoćnik načelnika, Milan Zlopaša i mlađi samostalni referent za komunalne
poslove, Branka Pišković
c) u uredu broj 6. pod nazivom Služba za gospodarstvo, obnovu, razvitak i civilnu
zaštitu smjestit će se: Mario Jukić, pomoćnik načelnika i Milan Mitar, stručni
suradnik za gospodarstvo
d) u uredu broj 7. pod nazivom Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i
katastar smjestiti će se: mlađi referenti za katastarsko knjigovodstvo Ana Mitar i
Zora Nenadić, te Ankica Bago, mlađi referent za administrativno-tehničke i
daktilografske poslove
e) u uredu broj 7. pod nazivom Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i
katastar smjestiti će se: mlađi samostalni referenti za neposredno održavanje
premjera i katastra: Mira Stipić i Marijan Babić, te mlađi referenti izmjere: Ivan
Barišić, Karlo Jurišić, Vlado Jurišić i Dragica Jukić.
f) u uredu broj 8. smjestit će se pomoćnik načelnika za imovinsko-pravne, geodetske
poslove i katastar Dijana Jurišić
g) u uredu broj 9. pod nazivom Služba za branitelje iz Domovinskog rata smjestit će
se: Jerko Begić, pomoćnik načelnika za branitelje iz Domovinskog rata i Ljubica
Jukić, mlađi referent za administrativno-tehničke poslove
h) u uredu broj 10. pod nazivom Služba za opću upravu i društvene djelatnosti smjestit
će se Jerko Mitar, mlađi referent za poslove matičara.
USPOSTAVA CENTRA
III
Privremeno do usvajanja izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela uprave
i službi za upravu Općine Posušje (u daljem tekstu: Pravilnik), u istočnom krilu Zgrade
uspostavlja se Centar koji će biti sastavljen od uposlenika općinskih službi za upravu u skladu s
Pravilnikom, na način:
- da u uredu broj 1. pod nazivom Služba za opću upravu i društvene djelatnosti bude
smješten pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti koji će privremeno
obavljati poslove rukovoditelja Centra Ivanka Arapović Galić,
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-

u uredu broj 2. pod nazivom Centar za pružanje usluga građanima u okviru kojeg će biti
uspostavljeni šalteri:
1. šalter pod nazivom info službenik i poslovi gospodarstva, izvršitelj Zdenka Buntić,
2. šalter pod nazivom poslovi katastra, izvršitelj Jaka Kukić,
3. šalter pod nazivom poslovi urbanizma, izvršitelj Gordana Budimir,
4. šalter pod nazivom poslovi branitelja, izvršitelj Zdrava Bogut,
5. šalter pod nazivom poslovi matičara, izvršitelj Dragica Zovko,
6. šalter pod nazivom poslovi ovjere, izvršitelj Mila Jukić,
7. šalter pod nazivom poslovi prijema, izvršitelj Nada Markić
8. šalter pošte u skladu s ugovorom o zakupu između Općine Posušje i HP Mostar

UTVRĐIVANJE DATUMA PRESELJENJA
IV
Početak preseljenja općinskih službi za upravu iz članka II i III ovih Uputa utvrđuje se s danom
1.12.2006. godine i trajat će do 4.12.2006. godine, u skladu s usmenim uputama Općinskog
načelnika i pomoćnika načelnika službi za upravu.
UTVRĐIVANJE DATUMA POČETKA RADA
V
Početak rada općinskih službi za upravu i Centra za pružanje usluga građanima utvrđuje se s
danom 4.12.2006. godine.
DATUM SVEČANOG OTVARANJA
VI
Datum svečanog otvaranja utvrđuje se s danom 14.12.2006. godine.
ZAVRŠNE ODREDBE
VII
Ove Upute stupaju na snagu danom objave u Službenom glasniku općine.

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

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Bošnjak, v.r.

Broj: 01-401/06
Posušje, 27.11.2006. godine
……………………………………………………………………………………………………..
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