Temeljem članka 7. i 8. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Županiji
Zapadnohercegovačkoj («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke», broj:3/97) i
članka 24. stavka 1. točke 6. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj:
1/08), Općinsko vijeće općine Posušje , na sjednici održanoj dana 3.3.2008. godine, donijelo
je:
ODLUKU
o porezu na tvrtku ili naziv
Članak 1.
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza
na dobit ili poreza na dohodak, a registrirane su za obavljanje djelatnosti.
Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost, ne plaćaju porez na tvrtku.
Članak 2.
Pravne osobe koje obavljaju djelatnost na području općine Posušje plaćaju porez na
tvrtku ili naziv godišnje u slijedećim iznosima :
- 1200 KM za pravne osobe koje imaju sjedište ili poslovnicu u užem područje grada koje
obuhvata područje omeđeno granicom počevši od križanja Ulica Ante Starčevića,Mostarske i
Vukovarske, zatim Vukovarskom ulicom (Južna zaobilaznica) u produžetku do Kružnog toka
na Ričini, zatim od kružnog toka na Ričini, prometnicom iz smjera Tomislavgrad – Posušje,
Zagrebačka ulica, Trg kardinala Stepinca,Ulicom Ante Starčevića pa sve do križanja Ulice
Ante Starčevića, Mostarske i Vukovarske ulice, uključujući i lijevu stranu navedenih ulica i
prometnica.Također u uže područje grada spada i Blidinjska cesta, Dalmatinska ulica do
raskrižja sa prometnicom Osoje-Ričina pa sve do Kružnog toka Ričina, uključujući lijevu i
desnu stranu navedenih prometnica.
- 800 KM, pravne osobe van definirane zone užeg područja grada
Pravne osobe iz stavka 1. točka 1. i 2., koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice obveznici
su poreza na tvrtku ili naziv za svaku poslovnu jedinicu u skladu sa definiranim zonama grada
i općine.
Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na području općine Posušje plaćaju porez na tvrtku i
naziv, godišnje, u iznosu od 300 KM.
Obveznici koji nemaju sjedište na području općine Posušje , a obavljaju djelatnost na
području općine Posušje, plaćaju porez na tvrtku ili naziv u istom iznosu.
Ako obveznik počne poslovati ili organizirati novu poslovnu jedinicu u tijeku godine, u toj
godini plaća mjesečno 1/12 porezne obveze iz stavka 1.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-14-51/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 3.3.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………
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Na temelju članka 24. stavak 1. točka 2. i 114. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik
općine Posušje», broj 1/08), a u svezi s člankom 31. stavak 3. i člankom 94. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj 6/04 i 10/05), Općinsko
vijeće općine Posušje, na sjednici održanoj dana 3.3.2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja
pod nazivom «Posuško ljeto»
I
Osniva se radno tijelo za pripremu kulturnih događanja pod nazivom «Posuško ljeto» u
sljedećem sastavu:
1. Mirko Širić, predsjedenik
2. Ante Bošnjak, član
3. Helena Lončar, član
4. Bernardin Bakula, član
5. Tomislav Kovač, član
6. Vlatko Mišetić, član
7. Ljubo Kovač, član
8. Ivana Suton, član
9. Ivica Ćorić, član
10. Mate Pavković, član
11. Zdenko Bošnjak, član
II
Radno tijelo je zaduženo za pripremu programa i određivanje termina održavanja kulturnih
događanja pod nazivom «Posuško ljeto».
III
Radno tijelo iz točke I ove Odluke može angažirati po potrebi vanjske suradnike čiji broj ne
može biti veći od jedne trećine broja članova radnog tijela.
IV
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju radnog tijela za pripremu
kulturnih događanja pod nazivom «Posuško ljeto» («Službeni glasnik općine», broj 2/07).
V
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 POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-48/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 3.3.2008. godine
Helena Lončar, 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, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06 i 24/06),
članka 24. stavak 1. točka 2. i 114. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj
1/08), Općinsko vijeće općine Posušje, na sjednici održanoj dana 3.3.2008. godine, donijelo
je
ODLUKU
o naknadi za rad
Općinskog izbornog povjerenstva Posušje
I
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad predsjednika i članova Općinskog izbornog
povjerenstva Posušje.
II
Visina naknade za rad u Općinskom izbornom povjerenstvu utvrđuje se u mjesečnom neto
iznosu kako slijedi:
- predsjednik 150,00 KM
- članovi
100,00 KM
III
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za rad Općinskog izbornog
povjerenstva („Službeni glasnik općine», broj 2/07).
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 POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-49/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 3.3.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
……………………………………………………………………………………………….......
Na temelju članka 24. stavak 1. točka 2. kao i članka 114. Statuta općine Posušje («Službeni
glasnik općine», broj 1/08), Općinsko vijeće općine Posušje, na sjednici održanoj dana
3.3.2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o visini financijske potpore za djecu bez oba roditelja
I.
Ovom Odlukom određuje se mjesečna financijska potpora za djecu bez oba roditelja.
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II.
Financijska potpora iz točke I. određuje se u iznosu od 200,00 KM za svako dijete, a ista će se
isplaćivati na njihove žiro-račune.
III.
Djeca bez oba roditelja imaju pravo na financijsku potporu iz točke I. i II. ove Odluke do
završetka redovnog školovanja, najkraće do svoje punoljetnosti, a najduže do 24. godine
života.
IV.
Obvezuju se skrbnici maloljetne djece bez oba roditelja da Općinskom načelniku, uz zahtjev
za financijsku potporu, dostave: izvode iz matične knjige umrlih za oba roditelja, žiro-račune i
rodne listove štićenika.
U slučaju nastavka školovanja nakon završene srednje škole obvezuju se djeca bez oba
roditelja da redovito dostavljaju potvrde o upisanom fakultetu odnosno godini studija.
V.
Rješenje o financijskoj potpori donosi Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana
podnošenja zahtjeva.
VI.
Odluka o visini financijske potpore za Mirnu i Viktoriju Galić („Službeni glasnik općine“,
broj 12/07) primjenjuje se i dalje, osim ako nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke.
VII.
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: 01-14-52/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 3.3.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine“ broj: 1/08) i članka
100. Poslovnika općine Posušje („Služeni glasnik općine“ broj: 6/04 i 10/05) Općinsko vijeće
općine Posušje na sjednici održanoj dana 3.3.2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o radu Javne ustanove Narodna knjižnica Posušje za 2007. godinu
I.
Usvaja se izvješće o radu Javne ustanove Narodna knjižnica Posušje za 2007. godinu.
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II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku općine“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-38/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 3.3.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
.......................................................................................................................................................
Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine“ broj: 1/08) i članka
100. Poslovnika općine Posušje („Služeni glasnik općine“ broj: 6/04 i 10/05) Općinsko vijeće
općine Posušje na sjednici održanoj dana 3.3.2008. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o radu Centra za socijalni rad Posušje za 2007. godinu
I.
Usvaja se izvješće o radu Centra za socijalni rad Posušje za 2007. godinu.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku općine“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-37/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 3.3.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
.......................................................................................................................................................
Na temelju članaka 45. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“ broj 1/08) i
članka 100. Poslovnika općine Posušje („Služeni glasnik općine“ broj: 6/04 i 10/05),
Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 3.3.2008. godine, donijelo je
Zaključak
o usvajanju izvješća o radu Općinskog načelnika za 2007. godine
I.
Usvaja se izvješće o radu Općinskog načelnika općine Posušje za 2007. godinu.
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II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku općine“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-34/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 3.3.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
.......................................................................................................................................................
Temeljem članka 6. i 61. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovineu daljnjem tekstu Zakon o građevinskom zemljištu («Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj: 25/03, 16/04 i 67/05), članka 4. Odluke o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik općine«, broj: 3/04 i 11/05) i članka 200. Zakona o upravnom postupku u
daljnjem tekstu ZUP («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 2/98 i 48/99),
postupajući po zahtjevu Joze (Cvitana) Jukić iz Posušja, Jukići Gornji b.b., u predmetu
utvrđivanja prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu, broj: 05-31-1321/07 od
29.7.2007. godine u korist Joze (Cvitana) Jukića, Općinsko vijeće općine Posušje, uz
pribavljeno mišljenje Općinskog pravobranitelja broj: 11/08., na sjednici održanoj dana
3.3.2008. godine, d o n o s i:
R J E Š E NJ E
I. Utvrđuje se da je Jozo (Cvitana) Jukić iz Posušja, Jukići Gornji b.b., vlasnik gradskog
građevinskog zemljišta (u daljnjem tekstu građevinsko zemljište) označenog kao k.č.
broj: 1658/26, P.L.broj: 136, k.o. Posušje, površine 560 m2, državno vlasništvo,
korisnik Općina Posušje, s dijelom 1/1, na kojem je kao investitor, bez prava
korištenja zemljišta radi građenja, izgradio obiteljsku kuću.
II. Građevinsko zemljište iz točke I. izreke ovog rješenja, se pripaja, radi preoblikovanja
već postojeće građevinske parcele, građevinskom zemljištu označenom kao k.č. broj:
1655, P.L.1254, k.o. Posušje, površine 300 m2, vlasništvo Jukić (Cvitana) Joze u
dijelu 1/1; sve sukladno Suglasnosti Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
općine Posušje, broj: 04-23-1716/07 od 5.12. 2007. godine.
III. Jozo (Cvitana) Jukić je dužan platiti naknadu za 560 m2 državnog zemljište iz točke I.
izreke rješenja, na kojem mu je utvrđeno pravo vlasništva, po cijeni od 22,5 KM ( 15
KM cijena zemljišta, uvećana za 50% (7,5 KM) po osnovu bespravne gradnje), što
ukupno iznosi 12. 600,00 KM ( dvanaest tisuća i šest stotina konvertibilnih maraka)
Navedeni iznos naknade Jozo (Cvitana) Jukić je dužan uplatiti na proračun općine
Posušje broj: 3382002200101010.
IV. Jozo (Cvitana) Jukić, se oslobađa plaćanja naknade za uređenje predmetnog
građevinskog zemljišta.
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V. Investitor je dužan na ime rente za pogodnost građenja na predmetnom zemljištu,
platiti iznos od 1.288,00 KM i isti uplatiti na proračun općine Posušje, na broj
naveden u točci III. stavak 2. izreke rješenja.
VI. Na dodijeljenom zemljištu iz točke I. izreke ovog Rješenja, po njegovoj
pravomoćnosti, će se izvršiti upis prava vlasništva u Zemljišno-knjižnom sudu u
Širokom Brijegu, u korist Joze (Cvitana) Jukić dok će Služba za imovinsko pravne,
geodetske poslove i katastar općine Posušje evidentirati nastale promjene u pogledu
prava korištenja i posjeda.
Obrazloženje
Jozo (Cvitana) Jukić iz Jukića Gornjih b.b, Posušje se obratio Općinskom vijeću, svojim
zahtjevom broj: 05-31-1321/07 od 29.7.2007. godine, putem Službe za imovinsko pravne,
geodetske poslove i katastar da mu se, sukladno dokumentima prostornog uređenjaSuglasnosti Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje, Broj: 04-231716/07 od 5.12.2007. godine, utvrdi pravo vlasništva na građevinskom zemljištu iz točke I.
izreke rješenja i pripoji njegovoj građevinskoj parceli navedenoj u točci II. izreke rješenja na
kojima je izgradio obiteljsku kuću za koju ne posjeduje građevnu dozvolu, jer građevinska
zemljišta iz točke I. i točke II. izreke rješenja čine jedinstvenu građevinsku cjelinu, sukladno
dokumentima prostornog uređenja mjesta gdje se nalaze.
Postupajući po zahtjevu imenovanog, u postupku koji je prethodio donošenju ovog Rješenja,
je utvrđeno, da se građevinsko zemljište iz točke I. izreke rješenja, sukladno dokumentima
prostornog uređenja-Suglasnosti Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine
Posušje, Broj: 04-23-206/08 od 19.2.2008. godine, može odcijepiti od građevinskog zemljišta
označenog kao k.č. broj: 1658/1, P.L. 136, k.o. Posušje i pripojiti izgrađenoj građevinskoj
parceli podnositelja zahtjeva a koja je navedena u točci II. izreke rješenja.
Cijepanje građevinskog zemljišta iz točke I. izreke rješenja od građevinskog zemljišta
označenog kao k.č. beoj: 1658, P.L. 136, k.o. Posušje, njegovo pripajanje građevinskom
zemljištu iz točke II. izreke rješenja, kao i utvrđivanje prava vlasništva na istom u korist
podnositelja zahtjeva-Jukić (Cvitana) Joze je potrebno iz razloga toga što je isti na
građevinskom zemljištu iz točke I. izreke rješenja izgradio, bespravno, veći dio obiteljske
kuće, tj. bez građevne dozvole i prava korištenja zemljišta radi građenja na istom, kao bi se za
isti izdala, naknadno, građevna dozvola sukladno odredbama Zakona o uređenju prostora,
kako je to i propisano člankom 61. Zakona o građevinskom zemljištu.
Plaćanje i visina naknade za utvrđeno pravo vlasništva na zemljištu iz točke I. izreke rješenja
je utvrđeno, sukladno članku 38. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik
općine“, broj: 3/04)i članku 3. Odluke o izmjenama i dopunama odluke o građevinskom
zemljištu («Službeni glasnik općine», broj: 11/05).
Da se podnositelj zahtjeva-investitor oslobađa naknade za uređenje predmetnog građevinskog
zemljišta utvrđeno je uvidom u Potvrdu Urbikom-a-Javne ustanove za komunalne djelatnosti
Posušje Br: 10/08 od 18.02. 2008. godine, koja čini sastavni dio ovog rješenja.
Da je investitor dužan, na ime naknade za uređenje predmetnog građevinskog zemljišta,
platiti iznos, u novcu, naveden u točci V. izreke rješenja, utvrđeno je uvidom u stavak 4.
Suglasnost Službe za prostorno uređenje i zaštitu općine Posušje, Broj: 04-23-206/08 od 19.2.
2008. godine, koja čini sastavni dio ovog rješenja.
Radi utvrđivanja prava vlasništva na zemljištu iz točke I izreke rješenja, na kojem je
podnositelj zahtjeva izgradio bez građevne dozvole, veći dio obiteljske kuće, za koju je u
postupku utvrđeno, da se može naknadno ( sukladno izdanoj Suglasnosti Službe za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje, broj naprijed navedeni) izdati građevna dozvola,
kada se građevinsko zemljište iz točke I. izreke rješenja pripoji građevinskoj parceli iz točke
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II. izreke rješenja koja je vlasništvo podnositelja zahtjeva, uz obvezu plaćanja naknade za
dodijeljeno građevinsko zemljište iz točke III. izreke rješenja i naknade za uređenje
predmetnog zemljišta, navedene u točci V. izreke rješenja, to je, sukladno članku 61. Zakona
o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine riješeno kao u izreci ovog rješenja.
Pouka o pravnom lijeku.
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe Županijskom sudu u Širokom Brijegu, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-1321/07
PREDSJEDNICA
Posušje, 3.3.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
.......................................................................................................................................................
Temeljem članka 6.i 40. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine u
daljnjem tekstu Zakon o građevinskom zemljištu («Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj: 25/03, 16/04 i 67/05), članka 4. Odluke o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik općine», broj: 3/03 i 11/05) i članka 200. Zakona o upravnom postupku u
daljnjem tekstu ZUP («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 2/98 i 48/99),
postupajući po zahtjevu «KTM-Brina» d.j.o. za građevinarstvo Posušje, iz Posušja-Vinjani
b.b. (u daljnjem tekstu «KTM-Brina»), u predmetu broj: 05-31-1258/07 od 24.7.2007. godine,
radi pripajanja dijela ostalog državnog građevinskog zemljišta (u daljnjem tekstu građevinsko
zemljište) građevinskoj parceli podnositelja zahtjeva u svrhu preoblikovanja građevinske
parcele, uz pribavljeno mišljenje Općinskog pravobranitelja broj: 12/08., Općinsko vijeće
općine Posušje, na sjednici održanoj dana 3.3.2008. godine, d o n o s i:
R J E Š E NJ E
I. Poduzeću «KTM-Brini» d.j.o. za građevinarstvo Posušje, iz Posušja, Vinjani b.b., se
dodjeljuje i pripaja njegovoj građevinskoj parceli, radi preoblikovanja njegove
građevinske parcele označene kao k.č. broj: 156/2, k.č. broj: 156/3, k.č. broj: 156/4,
k.č. broj: 156/5, sve upisane u P.L. broj: 871, k.o. Vinjani, ukupne površine 37 969
m2, korisnik «KTM-Brina» d.j.o za građevinarstvo Posušje, s dijelom 1/1; građevinsko
zemljište označeno kao k.č. broj: 156/8, P.L. broj 41, k.o. Vinjani, površine 89 958
m2, državno vlasništvo u djelu 1/1, korisnik Šumska uprava Posušje.
II. Poduzeće »KTM-Brina» je dužno na ime naknade na ime naknade za dodijeljeno mu
građevinsko zemljište iz točke I. izreke ovog Rješenja, platiti iznos za svaki m2
dodijeljenog zemljišta 7,5 KM, što za 89 958 m2, dodijeljene mu površine iznosi
674.685,00 KM (šesto sedamdeset četiri tisuće i šesto osamdeset pet konvertibilnih
maraka).
Navedeni iznos imenovani je dužan uplatiti na proračun općine Posušje, broj:
3382002200101010, s naznakom naknada za građevinsko zemljište.
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III. Na dodijeljenom zemljištu iz točke I. izreke ovog Rješenja, po njegovoj
pravomoćnosti, će se izvršiti upis prava korištenja u Zemljišno-knjižnom sudu u
Širokom Brijegu, u korist «KTM-Brina» d.j.o. za građevinarstvo Posušje, dok će
Služba za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar općine Posušje evidentirat
nastale promjene u pogledu prava korištenja i posjeda.
Obrazloženje
Svojim zahtjevom broj: 05-31-1258/07 od 24.7.2007. godine obratilo se poduzeće «KTMBrina» d.j.o. za građevinarstvo Posušje, da mu se dodijeli građevinsko zemljište navedeno u
točci I. izreke ovog Rješenja radi preoblikovanja njegove građevinske parcele, jer se,
sukladno dokumentima prostornog uređenja, može pripojiti građevinskoj parceli na kojoj
podnositelj zahtjeva već ima pravo korištenja, a sve u cilju proširenja proizvodnog kapacitetadjelatnosti podnositelja zahtjeva.
U postupku koji je prethodio donošenju rješenja utvrđeno je slijedeće:
- da je podnositelj zahtjeva stekao trajno pravo korištenja već izgrađenog građevinskog
zemljišta označenog kao k.č. broj: 156/2, k.č. broj: 156/3 i k.č. broj: 156/4, sve upisane u P.L.
broj: 871, k.o. Vinjani, ukupne površine 37 969 m2 (Dokaz: Izvod iz posjedovnog lista),
- te da dodijeljeno mu građevinskog zemljište, pobliže označeno u točci I. izreke rješenja,
državno vlasništvo, na kojem je bez ikakvog pravnog osnova («slikanjem» 1962 godine) kao
korisnik upisana «Šumska uprava» Posušje (Dokaz: Izvod iz posjedovnog lista) iako je stvarni
korisnik, na kojem se i vodilo prije slikanja, općina Posušje, što joj daje za pravo da sa istim
raspolaže tj. da ga dodjeljuje bez ikakvih obveza u svezi naknade prema upisanom korisniku
jer isti u njega nije ništa ni ulagao (članak 18. stavak 2. Zakona o građevinskom zemljištu a u
svezi članka 78. istog Zakona),
- da se dodijeljeno zemljište iz točke I. izreke rješenja, urbanistički može pripojiti
građevinskom zemljištu podnositelja zahtjeva, koje je također navedeno u točci I. izreke
rješenja, shodno Suglasnosti Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje
broj: 04 – 23 –1310/07 od 25.7.2007. godine.
U postupku je utvrđeno da je predmetno građevinsko zemljište spada u kategoriju ostalog
građevinskog zemljišta kako je to regulirano člankom 1. Odluke o izmjenama i dopunama
odluke o građevinskom zemljištu.
Naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište je utvrđena sukladno članku 38. Odluke o
građevinskom zemljištu.
Temeljem navedenog, sukladno članku 40. Zakona o građevinskom zemljištu, a u svezi
članka 78. istog Zakona, riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, podnošenjem
tužbe Županijskom sudu u Širokom Brijegu, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-1258/07
PREDSJEDNICA
Posušje, 3.3.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
………………………………………………………………………………………………
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Na temelju članka 61. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine Federacije BIH»,
broj: 25/03, 16/04, 67/05), članka 200. Zakona o upravnom postupku («Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine», broj 2/98 i 48/99) i članka 24. Statuta općine Posušje
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj 01/08), Odluke o građevinskom zemljištu («Službeni
glasnik općine Posušje«, broj: 3/04, 11/05), po zahtjevu broj 05-31-1352/07 Mario Kovač,
Osoje, Posušje, za utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu u državnom vlasništvu uz
pribavljeno Mišljenje Općinskog pravobranitelja broj: 9/08., Općinsko vijeće općine Posušje
na sjednici održanoj dana 3.3.2008. godine donijelo je
RJEŠENJE
I. Utvrđuje se pravo vlasništva u korist Mario (Ivana) Kovač, Osoje, Posušje, kao
graditelja objekta izgrađenog na zemljištu označenom kao k.č. broj: 2142/2 površine
430m2 upisane u p.l. 74 k.o. Osoje. Sastavni dio ovog rješenja je Suglasnost Službe
za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općina Posušje broj: 04-23-147/08 od 7.2.2008.
godine uz grafički prikaz.
II. Naknadu za zemljište iz točke I ovog rješenja imenovani je dužan platiti
na ime naknade za svaki m2 zemljišta po cijeni od 7.5 KM, s tim što se naknada za
zemljište uvećava 20% zbog bespravne gradnje objekta na državnom zemljištu pa je
investitor za 430 m2 zemljišta dužan uplatiti iznosi od 3870 KM (slovima: tri tisuće
osamsto sedamdeset konvertibilnih maraka) na žiro račun općine Posušje broj:
3382002200101010 sa naznakom naknada za građevinsko zemljište.
III. Na ime naknada za rentu investitor je dužan uplatiti iznos od 815 KM slovima
(osamsto petnaest konvertibilnih maraka) na žiro račun Općine Posušje broj:
3382002200101010.
Investitor je oslobođen plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta po
Suglasnosti Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša broj: 04-23-147/08 od
7.2.2008. godine.
IV. Na zemljištu iz točke I ovog rješenja po pravomoćnosti ovog rješenja izvršit će se
promjene u katastarskom operatu u pogledu prava korištenja i posjeda, a Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Širokom Brijegu izvršit će uknjižbu prava vlasništva u
korist Mario (Ivana) Kovač Posušje, i to u roku od 15 dana nakon što investitor
podnese dokaz da je platio naknadu iz ovog rješenja.
Obrazl oženje
Mario (Ivana) Kovač, Osoje, Posušje, podnio je zahtjev broj: 05-31-1352/07 godine organu
uprave da provede postupak utvrđivanja prava vlasništva na predmetnoj parceli točke I. ovog
rješenja.
Organ uprave nakon provedenog postupka utvrdio je sljedeće činjenično stanje:
Da je na zemljištu iz točke I ovog rješenja bespravno izgrađen objekt koji pada na zemljište
u državnom vlasništvu Općine Posušje sa djelom 1/1.
Da je na temelju Suglasnosti i grafičkog prikaza Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Općine Posušje broj 04-23-147/08 od 7.2.2008. godine određen oblik granice i površina
predmetne parcele, te da se za izgrađeni objekt naknadno može izdati odobrenje za gradnju.
Da je sukladno Mišljenju Općinskog pravobranitelja broj: 9/08 ispoštovana zakonska
procedura u svezi predmetne dodjele zemljišta.
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Predmetno zemljište nalazi se u vanurbanoj zoni, te su cijene za zemljišta određene sukladno
odredbama Odluke Općinskog vijeća o određivanju prosječne ugovorene cijene za 1m2
stambenog prostora («Službeni glasnik općine Posušje», broj 5/07).
Odredbama članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama odluke o građevinskom zemljištu
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 11/05) propisano je da će na građevinskom
zemljištu u državnom vlasništvu na kome je izgrađena zgrada bez prava korištenja zemljišta
radi građenja za koju se naknadno može izdati odobrenje za građenje objekta sukladno
Zakonu o prostornom uređenju Općinsko vijeće utvrditi vlasništvo u korist graditelja,
odnosno njegovog pravnog slijednika uz obvezu investitora za plaćanje naknade na ostalom
građevinskom zemljištu uvećanu za 20%.
Da je investitor oslobođen plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta određeno je
na temelju Suglasnosti službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša broj gornji, također je
predmetnom suglasnosti određen iznos naknade za rentu.
Slijedom naprijed iznijetog sukladno članku 61. ZGZ riješeno je kao u izreci ovog rješenja.
Pouka o pravnom lijeku : Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne
može izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Županijskom sudu
u Širokom Brijegu u roku od 30 dana po prijemu rješenja. Tužba se podnosi u dva primjerka
neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-1352/07
PREDSJEDNICA
Posušje, 3.3.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………
Na temelju članka 61. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine Federacije BIH»,
broj: 25/03, 16/04, 67/05), članka 200. Zakona o upravnom postupku («Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine», broj 2/98 i 48/99) i članka 24. Statuta općine Posušje
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj 1/08), Odluke o građevinskom zemljištu («Službeni
glasnik općine Posušje«, broj: 3/04, 11/05), po zahtjevu broj 05-31-1322/07 Miroslav (Ivana)
Kovač, Osoje, Posušje za utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu u državnom vlasništvu
radi legalizacije objekta uz pribavljeno Mišljenje Općinskog pravobranitelja broj: 10/08.,
godine, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 3.3.2008. godine donijelo
je
RJEŠENJE
I. Utvrđuje se pravo vlasništva u korist Miroslav (Ivana) Kovač, Osoje, Posušje na
zemljištu pod zgradom i zemljištu koje služi za redovnu uporabu zgrade označenom
kao k.č. broj 2142/3 upisan u p.l 74. k.o. Osoje površine 331 m2 državno vlasništvo
Općina Posušje sa djelom 1/1, sukladno Suglasnosti Službe za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša općina Posušje broj 04- 23-147/08 od 7.2.2008. godine uz grafički
prikaz.
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II. Naknadu za zemljište iz točke I ovog rješenja imenovani je dužan platiti na ime
naknade za zemljište za svaki m2 zemljišta po cijeni od 7.5 KM s uvećanjem od 20 %
zbog bespravne gradnje na državnom zemljištu, što za 331 m2 zemljišta iznosi 2979
KM (slovima: dvije tisuće devetsto sedamdeset devet konvertibilnih maraka) koji se
iznos uplaćuje na žiro račun općine Posušje broj: 3382002200101010 sa naznakom
naknada za građevinsko zemljište.
III. Naknada za rentu za pogodnost građenja investitor je dužan uplatiti iznos od 440 KM
slovima (četiri sto četrdeset konvertibilnih maraka na žiro račun Općine Posušje broj:
3382002200101010 .
Investitor se oslobađa plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta po
Suglasnosti Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša broj 04-23-147/08 od
7.2.2008. godine.
IV. Na zemljištu iz točke I ovog rješenja po pravomoćnosti ovog rješenja izvršit će se
promjene u katastarskom operatu u pogledu prava korištenja i posjeda, a Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Širokom Brijegu izvršit će uknjižbu prava vlasništva u
korist Miroslav (Ivana) Kovač, Osoje, Posušje, i to u roku od 15 dana nakon što
investitor podnese dokaz da je platio naknadu iz točke I ovog rješenja.
Obrazl oženje
Miroslav (Ivana)Kovač Osoje Posušje podnio je zahtjev broj: 05-31-1322/07. godine organu
uprave da provede postupak utvrđivanja prava vlasništva na predmetnoj parceli iz točke I.
ovog rješenja.
Organ uprave nakon provedenog postupka utvrdio je sljedeće činjenično stanje:
Da je na zemljištu iz točke I ovog rješenja bespravno izgrađen objekt koje je u državnom
vlasništvu Općina Posušje sa djelom 1/1.
Da je na temelju Suglasnosti i grafičkog prikaza Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Općine Posušje broj 04-147/08 od 7.2.2008. godine određen obliku i granice i površina
predmetne parcele, te da se za izgrađeni objekt naknadno može izdati odobrenje za gradnju.
Da je sukladno Mišljenju Općinskog pravobranitelja broj: 10/08 ispoštovana zakonska
procedura u svezi predmetne dodjele zemljišta.
Predmetno zemljište nalazi se u vanurbanoj zoni, te su cijene za zemljišta određene sukladno
odredbama Odluke Općinskog vijeća o određivanju prosječne ugovorene cijene za 1m2
stambenog prostora («Službeni glasnik općine Posušje», broj 5/07). Odredbom članka 3.
Odluke o izmjenama i dopunama odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj: 11/05) propisano je da će na građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu na
kome je izgrađena zgrada bez prava korištenja zemljišta radi građenja za koju se naknadno
može izdati odobrenje za gradnju objekta sukladno Zakonu o prostornom uređenju općinsko
vijeće utvrditi vlasništvo u korist graditelja, odnosno njegovog pravnog slijednika uz obvezu
investitora za plaćanje naknade na ostalom građevinskom zemljištu uvećanu za 20%.
Slijedom naprijed iznijetog sukladno članku 61 riješeno je kao u izreci ovog rješenja.
Pouka o pravnom lijeku : Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne
može izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Županijskom sudu
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u Širokom Brijegu u roku od 30 dana po prijemu rješenja. Tužba se podnosi u dva primjerka
neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-1322/07
PREDSJEDNICA
Posušje, 3.3.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………
Temeljem članka 4. stavak 3. Zakona o cestama («Službene novine Federacije BiH», broj:
6/02), članka 24. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj 1/08), po
prijedlogu broj 05-31-1452/07 od 4.12.2007. godine uz pribavljeno mišljenje Općinskog
pravobranitelja broj: 13/08., Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
3.3.2008. godine donijelo je
RJEŠENJE
Utvrđuje se potreba i svrsishodnost ustanovljavanja služnosti na k.č. broj 2771/1 u k.o.
Bešlići, nekategorizirani put upisan u posjedovni list 112. u svrhu izgradnje montažnobetonske transformatorske postaje 10(20)/0,4 k/V 1000 kVA „Carski Gaj“ 2 u površini od 30
m2 (5X6m) prema priloženoj skici koja čini sastavni dio ovog rješenja u korist
Elektroprivreda HZ HERCEG- BOSNE d.d. Mostar Poslovnica «Elektro-Posušje».
Obrazloženje
ELEKTRO PRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG - BOSNE d.d. Mostar
Poslovnica «Elektro Posušje», podnijelo je prijedlog da Općinsko vijeće ustanovi služnost
zemljišta na zemljištu označenom kao k.č. broj 2771/1 k.o. Bešlići upisane u p.l. 112
nekategorizirani put u svrhu izgradnje montažno betonske transformatorske postaje 10(20)/0,4
1000 KVA „Carski Gaj“ 2.
Provedenim postupkom ustanovljeno je:
da je na predmetnoj parceli predviđena izgradnja transformatorske postaje u skladu sa
Rješenjem broj 04-23-165/07 od 23.3.2007. godine Službe za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša općine Posušje. Obzirom na izloženo riješeno je kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, i to tužbom
koja se podnosi Županijskom sudu u Širokom Brijegu u roku od 30 dana po primitku
Rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-1452/07
PREDSJEDNICA
Posušje, 3.3.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………
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Temeljem članak 4. stavak 3. Zakona o cestama («Službene novine Federacije BiH», broj:
6/02), članka 24. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj 1/08), po
prijedlogu broj: 05-31-6/08 od 4.1.2008. godine uz pribavljeno mišljenje Općinskog
pravobranitelja broj: 14/08., Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
3.3.2008. godine, donijelo je
RJEŠENJE
Utvrđuje se potreba i svrsishodnost ustanovljavanja služnosti na k.č. broj 2899 u k.o. Širića
Brig upisan u posjedovni list 57. Broćanac Škola u svrhu izgradnje stupne transformatorske
postaje 10(20)/0,4 kV, 250 kV prema priloženoj skici broj 04-23-52/ 08 od 30.1.2008. godine
u korist Elektroprivreda HZ HERCEG- BOSNE d.d. Mostar Poslovnica «Elektro-Posušje».
Obrazloženje
ELEKTRO PRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG - BOSNE d.d. Mostar
Poslovnica «Elektro Posušje», podnijelo je prijedlog da Općinsko vijeće ustanovi služnost
zemljišta na zemljištu označenom kao k.č. broj 2899 k.o. Širića Brig. nekategorizirani put u
svrhu izgradnje stupne transformatorske postaje 10(20)/0,4 kV 250 kV «Broćanac škola«.
Provedenim postupkom ustanovljeno je:
da je na predmetnoj parceli predviđena izgradnja transformatorske postaje u skladu sa
Rješenjem broj 04-23-52/08 od. 30.1. 2008. godine Službe za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša općine Posušje. Obzirom na izloženo riješeno je kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, i to tužbom
koja se podnosi Županijskom sudu u Širokom Brijegu u roku od 30 dana po primitku
Rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-6/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 3.3.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………
Na temelju članka 115. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine“, broj: 1/08), a u
svezi s člankom 49. stavak 2. Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj
(„Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 13/07), Općinski načelnik općine
Posušje, daje
SUGLASNOST
na Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada
Općinskog pravobraniteljstva Posušje
I.
Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Općinskog
pravobraniteljstva Posušje kojeg je donio Općinski pravobranitelj pod brojem OP-15/08 od
27.2.2008. godine.
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II.
Ova suglasnost stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-148/08
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 27.2.2008. godine
Ante Bošnjak, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 49. stavka 2. i članka 54. Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji
Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 13/07),
Općinski pravobranitelj, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika, donio je
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA
OPĆINSKOG PRAVOBRANITELJSTVA POSUŠJE
I

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim pravilnikom uređuje se ustroj i način rada Općinskog pravobraniteljstva Posušje
(u daljnjem tekstu: Pravobraniteljstvo), sistematizacija radnih mjesta, dužnosti i odgovornosti
djelatnika Pravobraniteljstva, radni odnosi, kao i druga pitanja u svezi organizacije i načina
rada Pravobraniteljstva.
Članak 2.
Unutarnjim ustrojem Pravobraniteljstva dijele se poslovi na odgovarajuća radna mjesta
na principu grupiranja funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova u procesu rada,
tako da se osigura:
- zakonito, stručno, efikasno i racionalno obavljanje poslova i zadataka, znanja i drugih
sposobnosti,
- efikasno rukovođenje, koordinacija i nadzor nad obavljanjem poslova i zadataka,
- osobna odgovornost za obavljanje poslova,
- primjena suvremenih metoda rada i sistematsko unaprjeđivanje rada.
Članak 3.
Pravobraniteljstvo u ostvarivanju svojih funkcija obavlja poslove:
-

pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine, njezina tijela i drugih tijela koja
se financiraju iz proračuna Općine ili u odnosu na njih obavlja osnivačka prava;

-

zastupa Općinu i druga općinska tijela u sudskim postupcima i upravnom postupku
sukladno zakonu;

51

II

-

pruža stručnu pomoć općinskim tijelima u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja i daje
mišljenje u svezi sa zaključivanjem ugovora imovinsko-pravne prirode;

-

zastupa i druge pravne osobe na temelju punomoći, kad obavljanje tih poslova ne
utječe na pravovremenost i uspješno obavljanje njegovih funkcija određenih zakonom.
USTROJ PRAVOBRANITELJSTVA

Članak 4.
U Pravobraniteljstvu se ne ustanovljavaju ustrojbene jedinice obzirom na princip
grupiranja srodnih i međusobno povezanih poslova i zadataka u procesu rada.
III

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 5.
Za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Pravobraniteljstva utvrđuju se sljedeća
radna mjesta:
1. Općinski pravobranitelj
Opis poslova:
- predstavlja Pravobraniteljstvo pred tijelima i organizacijama;
- rukovodi radom Pravobraniteljstva;
- organizira rad Pravobraniteljstva i osigurava zakonitost, pravilnost,
pravodobnost i ekonomičnost obavljanja poslova i radnih zadataka;
- osigurava suradnju s drugim tijelima i organizacijama;
- odlučuje sukladno propisima o pravilima, dužnostima i odgovornostima
državnih službenika i namještenika Pravobraniteljstva;
- donosi pravilnik o unutarnjem ustroju Pravobraniteljstva;
- nalaže izvršenje financijskog plana Pravobraniteljstva.
Uvjeti: VSS-diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit, najmanje tri godine radnog
iskustva poslije položenog pravosudnog ispita na imovinsko-pravnim poslovima u
pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima, odnosno pet godina na
drugim pravnim poslovima.
Vrsta djelatnosti: osnovna djelatnost
Naziv skupine poslova: normativno-pravni, stručno-operativni i studijsko-analitički
Složenost poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: nema status državnog službenika
Pozicija radnog mjesta: općinski pravobranitelj
Broj izvršitelja: jedan (1)
2. Stručni suradnik za pravne poslove
Opis poslova:
- pomaže općinskom pravobranitelju u obavljanju svih pravnih poslova iz nadležnosti
pravobraniteljstva;
- priprema odgovore na tužbe, žalbe kao i ostale pravne lijekove;
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-

po potrebi prisustvuje zakazanim ročištima i raspravama u postupcima pred sudovima
kao i organima uprave;
obavlja i druge poslove po nalogu pravobranitelja.

Uvjeti: VSS-pravni fakultet, jedna godina radnog staža
Vrsta djelatnosti: osnovna djelatnost
Naziv skupine poslova: stručno-operativni
Složenost poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Izvršitelj: jedan (1)
3. Viši referent za administrativno tehničke poslove
Opis poslova:
- vođenje službenih evidencija;
- poslovi uredskog poslovanja i arhiviranje predmeta i akata;
- drugi administrativno-tehnički poslovi;
- rad na računalu;
- planiranje i nabavka materijala za potrebe rada Pravobraniteljstva;
- drugi operativno-tehnički poslovi.
Uvjeti: SSS-gimnazija, upravnog ili ekonomskog smjera, položen stručni ispit, deset mjeseci
radnog staža i poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne djelatnosti i poslovi pomoćne djelatnosti.
Naziv skupine poslova: administrativno- tehnički i operativno-tehnički
Složenost poslova: djelomično složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
IV

DUŽNOST I ODGOVORNOST DJELATNIKA PRAVOBRANITELJSTVA

Članak 6.
Djelatnik Pravobraniteljstva dužan je raditi na svakom poslu i zadatku koje mu, u
skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima, odredi pravobranitelj.
Članak 7.
Djelatnik Pravobraniteljstva dužan je dobivene poslove i zadatke i druge radne
dužnosti obavljati savjesno i uredno, u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima
i u granicama dobivenih naloga i naputaka za rad.
Članak 8.
U tijeku rada djelatnik je dužan da se pridržava pravila službe i radne discipline.
Članak 9.
Prava, dužnost i odgovornost na radu i po osnovu rada djelatnici ostvaruju na temelju
zakona i drugih propisa.
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V

RADNI ODNOSI

Članak 10.
Prijem državnih službenika i namještenika u radni odnos u Pravobraniteljstvu i njihov
raspored na odgovarajuće radno mjesto obavlja se u skladu sa Zakonom o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj
29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Zakona o namještenicima u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“,
broj 49/05) i ovim Pravilnikom.
U odnosu na prava i dužnosti državnih službenika i namještenika primjenjuju se
propisi iz stavka 1. ovog članka.
Za sve što nije uređeno propisima iz stavka 1. ovog članka, primjenjuju se opći propisi
o radu.
Članak 11.
U skladu s propisima iz članka 10. stavak 1. ovog Pravilnika Pravobraniteljstvo je,
sukladno mogućnostima, dužno planirati i primiti u radni odnos na određeno vrijeme
pripravnike.
VI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Raspoređivanje djelatnika Pravobraniteljstva na radna mjesta utvrđena ovim
Pravilnikom obavit će pravobranitelj u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog
Pravilnika.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti od Općinskog načelnika, a
bit će objavljen u Službenom glasniku općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO PRAVOBRANITELJSTVO
Broj; OP 15/08
Posušje, 27.02.2008. godine.

OPĆINSKI PRAVOBRANITELJ
Božo Mandić, v.r.

Na ovaj Pravilnik Općinski načelnik dao je suglasnost svojim aktom broj: 01-148/08 od
27.2.2008. godine.
…………………………………………………………………………………………………...
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Na temelju članka 115. Statuta Općine Posušje („Službeni glasnik općine“, broj 1/08),
Općinski načelnik općine Posušje, donosi
PRAVILNIK
o postupku procjene (analize) interne organizacije i sistematizacije radnih mjesta
Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu općine Posušje
I

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način procjene (analize) interne organizacije i
sistematizacije radnih mjesta Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu općine Posušje (u
daljem tekstu: procjena), tijelo koje provodi postupak i njegova nadležnost, izvješće o
procjeni, te pripreme izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela
uprave i službi za upravu općine Posušje.
Postupak procjene vrši se po potrebi, a naročito u slučajevima promjene u pozitivnim
zakonskim propisima ili kada Općinski načelnik ocjeni da pojedine službe za upravu ne
ostvaruju planirane zadatke.
II

POKRETANJE POSTUPKA PROCJENE
Članak 2.

Postupak procjene pokreće Općinski načelnik donošenjem zaključka kojim se
određuje provođenje postupka procjene (analize) interne organizacije.
Zaključkom iz stavka 1. ovog članka određuje se da li će se postupak procjene vršiti za
sve službe za upravu ili samo za pojedinu službu za upravu.
III

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I NJEGOVA NADLEŽNOST
Članak 3.

Postupak procjene vrši Povjerenstvo koje svojim rješenjem imenuje Općinski
načelnik.
Broj članova Povjerenstva utvrđuje se rješenjem.
U Povjerenstvo za procjenu imenuju se pomoćnici načelnika, tajnik Općinskog vijeća i
savjetnik načelnika.
Članovi Povjerenstva mogu biti i drugi državni službenici i namještenici, vijećnici
Općinskog vijeća, predstavnici civilnog društva, predstavnici mladih, i drugi.
Članak 4.
-

Nadležnosti Povjerenstva su:
prikuplja podatke relevantne za internu organizaciju općine, uzimajući u obzir naročito
sve promjene u pozitivnim zakonskim propisima, Strategiju razvoja općine, analizu
pritužbi i sugestija građana na rad općinskih službi za upravu, financijske mogućnosti
općine, izvršenje programa rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, te
poboljšanje prakse upravljanja ljudskim potencijalima
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III

podnosi Općinskom načelniku izvješće o procjeni interne organizacije i sistematizacije
radnih mjesta
učestvuje u izradi nacrta interne organizacije i sistematizacije radnih mjesta
obavlja i druge poslove koje mu odredi Općinski načelnik
Povjerenstvo je samostalno u svom radu i odgovorno je Općinskom načelniku.
IZVJEŠĆE O PROCJENI
Članak 5.

Po završetku postupka procjene Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku Izvješće
o izvršenoj procjeni.
U slučaju opravdane procjene o potrebi promjene interne organizacije i sistematizacije
radnih mjesta, Povjerenstvo je dužno u izvješću dati prijedlog izmjene interne organizacije,
odnosno predložiti izmjene i dopune postojećeg Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu ili
donošenje novog.
Općinski načelnik može staviti primjedbe i mišljenje na izvješće Povjerenstva.
Ukoliko Općinski načelnik prihvati predloženi prijedlog promjene interne
organizacije, Povjerenstvo učestvuje u izradi nacrta interne organizacije i sistematizacije
radnih mjesta.
IV

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku

općine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-147/08
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 27.02.2008. godine
Ante Bošnjak, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
ISPRAVKA
U Odluci o određivanju naknade za Mirnu i Viktoriju Galić („Službeni glasnik općine“ broj:
12/07) prilikom objave potkrale su se neke tehničke greške i to:
-

u naslovu Odluke umjesto „Odluka o određivanju naknade za Mirnu i Viktoriju Galić“
treba stajati „Odluka o visini financijske potpore za Mirnu i Viktoriju Galić“
u članku I. umjesto „mjesečna naknada“ treba stajati „visina financijske potpore“
u članku II. umjesto „naknada“ treba stajati „financijska potpora“, te umjesto riječi
„iznosu“ treba stajati „mjesečnom iznosu“.
U članku III. umjesto „naknadu do svoje punoljetnosti“ treba stajati „financijsku
potporu do završetka školovanja a najkraće do svoje punoljetnosti“.
Ana Polić v.r.
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