Na temelju članka 16., 45. i 62. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine
Federacije BiH“ broj: 25/03, 16/04 i 67/05) i članka 24. Statuta općine Posušje («Službeni
glasnik općine Posušje» broj 1/08) Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
31.03.2008 donijelo je:
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
Članak 1.
U Odluci o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik općine Posušje» broj : 3/04, 11/05), u
članku 12. iza stavka 1. dodaju se stavak 2. i 3. koji glase:
Izuzetno fizičkim osobama neposrednom nagodbom može se dati u vlasništvo drugo
neizgrađeno građevinsko zemljište za izgradnju trajnih građevina u postupku naknade za
izvlašteno i izuzeto zemljište, za koje se sukladno odredbama članka 69. stavak 4. Zakona o
građevinskom zemljištu («Službene novine FBiH», broj: 25/03, 16/04, 67/05) naknada
određuje i isplaćuje po odredbi članka 45. stavak 1. Zakona o izvlaštenju («Službene novine
FBiH», broj:70/07), kojom se vlasniku nekretnine koja se izvlašćuje omogućavaju približno
isti uvjeti korištenja zemljišta kakve je imao koristeći tu nekretninu prije izvlaštenja.
Članak 2.
U članku 33. dodaju se stavak 2. i 3. koji glase:
Izuzetno, uz pribavljeno pismeno mišljenje Općinskog pravobranitelja, graditelj se može
osloboditi uvećanja obaveze iz prethodnog stavka u slučaju da mu predmetno zemljište u
skladu sa Zakonom o izvlaštenju ponudi Općina na ime naknade za njegovo izvlašteno
zemljište.
Prilikom davanja pismenog mišljenja Općinski pravobranitelj će posebno voditi računa o
veličini i vrijednosti parcele koja je predmet izvlaštenja u odnosu na parcelu za koju je
podnesen zahtjev za legalizaciju.
Članak 3.
U članku 37. točka 1. mijenja se i glasi :
«plaćenu naknadu ranijem vlasniku za preuzeto zemljište čiji se iznos utvrđuje sukladno
članku 46. Zakona o izvlaštenju («Službene novine FBiH», broj:70/07).
Članak 4.
Članak 38. mijenja se i glasi:
Naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i ostalo građevinsko zemljište u
državnom vlasništvu koja se naplaćuje po osnovu plaćene novčane naknade ranijem vlasniku
za preuzeto zemljište određuje se u novcu po tržišnoj vrijednosti nekretnine.
Tržišna vrijednost je izražena u cijeni na području gdje se vrši izvlaštenje, koja se za određenu
nekretninu može postići na tržištu i koja zavisi u odnosu ponude i potražnje u vrijeme
njezinog utvrđivanja.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u „Službenom glasniku općine
Posušje“.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNO HRCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-31-82/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 31.03.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
……………………………………………………………………………………………….......
Na temelju članka 11. stavak 3. i članka 24. stavak 1. točka 14. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine“, broj 1/08), Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj
dana 31.03.2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima općine Posušje
Članak 1.
U Odluci o javnim priznanjima općine Posušje („Službeni glasnik općine“, broj 4/05) u
članku 5., točka se briše, stavlja se zarez i dodaju riječi „sukladno kriterijima koje donosi
Općinsko vijeće.“
Članak 2.
U članku 7., točka se briše, stavlja se zarez i dodaju riječi „sukladno kriterijima koje donosi
Općinsko vijeće.“
Članak 3.
Članak 12. mijenja se i glasi:
„Postupak za dodjelu javnih priznanja općine pokreće Odbor za dodjelu javnih priznanja (u
daljem tekstu: Odbor) svake godine, raspisivanjem Javnog poziva za podnošenje poticaja za
dodjelu javnih priznanja općine Posušje (u daljem tekstu: Javni poziv).
Javni poziv se raspisuje do 15. travnja tekuće godine i traje najkraće 15, a najdulje 30 dana.
Javni poziv se objavljuje najmanje u jednim dnevnim novinama, oglasnoj ploči zgrade općine
i web stranici općine.
Poticaj se dostavlja Odboru i to u pisanom obliku.
Poticaj mora sadržavati:
- podatke o podnositelju zahtjeva
- životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju, te iscrpno
obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnih priznanja
- odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i
drugog tiska, natjecateljski rezultati i drugo
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Na zahtjev Odbora, podnositelj poticaja dužan je naknadno dostaviti druge dopunske podatke
i dokumentaciju.“
Članak 4.
U članku 15. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Dobitnici Zlatne plakete upisuju se u knjigu dobitnika Zlatne plakete „Grb općine Posušje“
koja se vodi i čuva u uredu Općinskog vijeća.“
Članak 5.
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: 01-05-79/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 31.03.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Temeljem 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) i članka 24. Statuta općine Posušje («Službeni
glasnik općine Posušje», broj 1/08), Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
31.3.2008. godine donijelo je
ODLUKU O DAVANJU OVLASTI OPĆINSKOM NAČELNIKU
o sklapanju ugovora o stjecanju prava na nekretninama športsko-rekreativnih sadržaja
Članak 1.
Ovlašćuje se općinski načelnik da može u ime općine Posušje sklopiti ugovor sa Športskim
društvom Suveznici Rastovača Posušje o stjecanju prava na nekretninama športskorekreativnih sadržaja izgrađenih na k.č. broj 2600/1 površine 6379 m2 k.o. Landeke upisane u
p.l. 131. Općina Posušje sa djelom 1/1 sukladno skici koja čini sastavni dio ove odluke pod
sljedećim uvjetima:
-da na izgrađenim nekretninama Općina ima pravo raspolaganja a Društvo pravo korištenja,
što znači da Društvo ne može otuđivati, opterećivati, davati na korištenje niti davati u zakup
predmetne objekte športsko-rekreativnih sadržaja bez suglasnosti Općine.
-da Općina u Društvo unosi predmetno zemljište, tako da je Društvo oslobođeno plaćanja
naknade za zemljište, uređenje zemljišta za gradnju i rentu.
-da Društvo može koristiti predmetne objekte i zemljište u okviru svoje djelatnosti u svrhu
koje je registrirano Društvo.
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Članak 2.
Ako Športsko društvo Suveznici Rastovača Posušje prestane djelovati (ugasi se) sva njegova
pokretna i nepokretna imovina prelazi u vlasništvo općine Posušje.
Članak3.
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
Broj:01-31-80/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 31.3.2008.godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 7/98) i članka 24. točka 18. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine“ broj: 1/08) na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Posušje“,
broj: 01-42/08, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 31.03.2008.
godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Posušje“ u Posušju
I.
Branko (Mate) Leko imenuje se za ravnatelja Dječjeg vrtića „Posušje“ u Posušju na period od
četiri godine.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljeno u „Službenom glasniku
općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNO HERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-38-77/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 31.3.2008.godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
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Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 34/03),
članka 78. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“,
broj: 6/04 i 8/04) i članka 114. stavak 3. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine“,
broj: 1/08), a nakon provedenog postupka po Javnom oglasu za izbor člana Školskog odbora,
Općinsko vijeće općine Posušje, na sjednici održanoj dana 31.3.2008. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru člana Školskog odbora Osnovne škole Franice Dall'era u Viru
U Školski odbor Osnovne škole Franice Dall' era u Viru, ispred osnivača, izabrana je:
Janja Čamber.
II.
Mandat člana Školskog odbora iz članka I ovog Rješenja traje do mandata prethodnog člana
odnosno do 30. ožujka 2009. godine.
III.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
općine“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNO HERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-38-81/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 31.3.2008.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 31.03.2008. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o radu javne ustanove „Urbikom“ Posušje za 2007. godinu
I.
Usvaja se izvješće o radu javne ustanove „Urbikom“ Posušje za 2007. godinu.

63

II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku općine“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNO HERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-66/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 31.3.2008.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 31.03.2008. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o radu
Dječjeg vrtića „Posušje“ u Posušju za 2007. godinu
I.
Usvaja se izvješće o radu Dječjeg vrtića „Posušje“ u Posušju za 2007. godinu
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku općine“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNO HERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-67/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 31.3.2008.godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
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