Na temelju članka 22. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke« , broj 4/99, 15/01 i 10/03 ) i članka 24. točka 5. Statuta općine
Posušje ("Službeni glasnik općine" broj: 1/08) Općinsko vijeće kao nositelj donošenja
planova na sjednici, održanoj dana 8.5.2008.godine, donijelo je:

O D L U K A
o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana
„MOKRI DOLAC“ (južni i zapadni dio)
I.
Usvaja se izmjena i dopuna regulacijskog plana „ MOKRI DOLAC“ (južni i zapadni dio),
koji se donosi radi
definiranja trase puta koji prolazi neposredno ispod nogometnog
stadiona „Mokri dolac, te oblikovanja parcela za izgradnju stambenih, stambeno - poslovnih
objekata i radi izgradnje objekata za kolektivno stanovanje (zgrada), također je ovim planom
definirana i trasa kolektora otpadnih voda (kanalizacija), prema već postojećom projektnoj
dokumentaciji.
Urbanističko-tehnički uvjeti dati su u izradi izmjeni i dopuni regulacijskog plana.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz izmjene i dopune regulacijskog plana.
II.
Prijedlog izmjene i dopune regulacijskog plana „MOKRI DOLAC“ (južni i zapadni dio)
izradio je projektni biro „PROJEKT 3D“ d.o.o. Posušje.
III.
Odluka o usvajanju stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
općine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-23-119/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 9.5.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
……………………………………………………………………………………………….......
Na temelju članka 13. Zakona o srednjem školstvu (“Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke“ broj: 6/04 i 8/04) i članka 24. točka 20. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici
održanoj dana 8.5.2008. godine, donijelo je:
ODLUKU
o promjeni oblika i usuglašavanju djelatnosti
Srednje škole fra Grge Martića Posušje
Članak 1.
Ovom odlukom mijenja se oblik Srednje škole fra Grge Martića Posušje na način da se škola
iz mješovite preoblikuje u gimnaziju.
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U skladu s navedenim preoblikovanjem usuglašava se djelatnost Škole te daje suglasnost na
promjenu naziva Škole.
Članak 2.
Daje se suglasnost za promjenu dosadašnjeg naziva Škole.
Srednja škola fra Grge Martića Posušje mijenja naziv u Gimnazija fra Grge Martića Posušje.
Adresa škole ostaje nepromijenjena.
Članak 3.
Djelatnost škole se mijenja i usuglašava sa standardnom klasifikacijom djelatnosti tako da ista
glasi:
80.210 Opće srednjoškolsko obrazovanje.
Članak 4.
Na temelju ove odluke izvršiti će se upis promjena u sudskom registru i registru srednjih škola
koji vodi Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa.
Članak 5.
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:01-38-121/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 8.5.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 12. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke“ broj 7/98), članka 7. Zakona o srednjem školstvu (“Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 6/04 i 8/04), i članka 24. točka 20. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Posušje na
sjednici održanoj dana 8.5.2008. godine, donijelo je:
ODLUKU
o osnivanju Srednje strukovne škole Posušje
Članak 1.
Ovom odlukom osniva se Srednja strukovna škola Posušje ( u nastavku teksta: Škola) kao
ustanova koja posluje na nedobitnim načelima radi trajnog obavljanja djelatnosti srednjeg
školstva koje je dio jedinstvenog sustava školstva Županije Zapadnohercegovačke.
Članak 2.
Osnivač Škole je Općina Posušje uz suglasnost Vlade Županije Zapadnohercegovačke.
Članak 3.
Naziv Škole je:
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA POSUŠJE
Sjedište Škole je u Posušju, Bartola Kašića 2.
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Članak 4.
Škola ima pečat okruglog oblika promjera 40 mm s grbom Županije Zapadnohercegovačke u
sredini i koncentrično ispisanim sljedećim tekstom po obodu: Bosna i Hercegovina,
Federacija Bosne i Hercegovine, Županija Zapadnohercegovačka, Srednja struk
ovna škola Posušje.
Pored pečata iz prethodnog stavka Škola ima za posebne potrebe pečat istog sadržaja i teksta
promjera 20mm.
Štambilj Škole je pravokutnog oblika s ispisanim punim nazivom Škole i tekstom koji pobliže
označava njegovu namjenu.
Članak 5.
Škola se utemeljuje za obavljanje djelatnosti:
80.210 Opće srednjoškolsko obrazovanje
80.220 Tehničko i stručno srednjoškolsko obrazovanje
Nastavni proces odvija se po nastavnim planovima i programima koje donosi Ministar
prosvjete, znanosti, kulturne i športa Županije Zapadnohercegovačke ( u nastavku teksta:
Ministar)
Programi Škole su:
- programi za stjecanje srednje stručne spreme
- programi za stjecanje niže stručne spreme
- programi osposobljavanja i usavršavanja
- i program izvođenja tečajeva.
U okviru navedenih djelatnosti izvode se sljedeći programi:
- ekonomsko-trgovinska struka, zanimanje ekonomist i komercijalist - 4 godine, IV stupanj;
- ekonomsko-trgovinska struka, zanimanje prodavač- 3 godine, III stupanj;
- Strojarska struka, zanimanje računalni tehničar u strojarstvu - 4 godine, IV stupanj;
- strojarska struka, zanimanje automehaničar, autolimar,
- osobne usluge, zanimanje frizer za osobne potrebe – 3 godine, III stupanj;
- ekonomsko-trgovinska struka, zanimanje pomoćni prodavač – 2 godine, II stupanj,
obrazovanje učenika s posebnim potrebama
Članak 6.
Školom upravljaju ravnatelj i Školski odbor.
Školski odbor ima položaj i ovlasti tijela upravljanja, a ravnatelj poslovodnog tijela i
pedagoškog rukovoditelja.
Članak 7.
Školski odbor ima pet članova.
Mandat članova Školskog odbora traje četiri godine.
Djelokrug i način odlučivanja Školskog odbora uređuje se Statutom u skladu sa Zakonom.
Članak 8.
Do izbora ravnatelja, poslove ravnatelja obavljat će vršitelj dužnosti ravnatelja kojega će
imenovati Ministar sukladno Zakonu.
Za vrijeme obavljanja dužnosti, vršitelj dužnosti ravnatelja ima sve ovlasti ravnatelja.
Članak 9.
Nastavu izvode stručne osobe-nastavnici.
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Nastavnici u Školi su: profesori, stručni učitelji, stručni suradnici, odgajatelji i suradnici u
nastavi izabrani sukladno Zakonu.
Članak 10.
Škola ima tajnika.
Stručna tijela Škole su Nastavničko vijeće, Razredno vijeće i stručni aktiv.
Stručna tijela odlučuju o svim stručnim pitanjima odgojno-obrazovnog rada u okviru svog
djelokruga utvrđenog Zakonom, Statutom i drugim aktima Škole.
Članak 11.
Unutarnji ustroj, način obavljanja djelatnosti, upravljanje Školom, prava i dužnosti učenika i
nastavnika te ostala pitanja važna za rad Škole uredit će se statutom Škole sukladno Zakonu i
Odluci o osnivanju.
Članak 12.
Djelatnost Škole financirat će se sukladno Zakonu o srednjem školstvu ŽZH.
Škola može stjecati sredstva:
- obavljanjem vlastite djelatnosti
- iz uplate učenika
- iz sredstava po osnovu donacija, sponzorstva i dotacija
- iz drugih izvora u skladu sa Zakonom o Riznici.
Članak 13.
Upisom u sudski registar Škola stječe svojstvo pravne osobe. U pravnom prometu s trećim
osobama Škola nastupa samostalno bez ograničenja, te može stjecati sva prava i preuzimati
obveze.
Za poduzete obveze u pravnom prometu Škola odgovara svim sredstvima kojima raspolaže.
Za poduzete obveze Škole u pravnom prometu Osnivač odgovara solidarno i neograničeno.
Članak 14.
Rezultati poslovanja utvrđuju se za svaku poslovnu godinu koja se računa od 1.1. do 31.12.
tekuće godine.
Eventualno ostvarena dobit koristit će se za razvitak djelatnosti Škole.
Članak 15.
Školski odbor dužan je donijeti statut Škole u roku 6 mjeseci, računajući od dana upisa Škole
u sudski registar uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministra sukladno Zakonu.
Članak 16.
Nadzor nad financijskim poslovanjem Škole vrši nadležno županijsko tijelo.
Članak 17.
Nadzor nad stručnim radom Škole obavljat će nadležno tijelo Županije Zapadnohercegovačke.
Škola je dužna organizirati unutarnji nadzor nad poslovanjem svojih organizacijskih jedinica i
djelatnika.
Članak 18.
O svom poslovanju Škola je dužna Osnivaču dostavljati redovita godišnja izvješća.
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Članak 19.
Nakon donošenja Statuta Školski odbor je dužan utvrditi program donošenja ostalih akata
Škole.
Članak 20.
Na temelju ove odluke izvršit će se upis osnivanja Škole u sudski registar i registar srednjih
škola koji vodi Ministarstvo.
Članak 21.
Ova odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti od Vlade Županije
Zapadnohercegovačke a bit će objavljena u Službenom glasniku općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-38-122/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 8.5.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 114. stavak 2. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“
broj 1/08) s u vezi s člankom 7. i 90. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine ŽZH“
broj 6/04 i 8/04) u skladu s prijedlogom Vlade ŽZH-Ministarstva prosvjete, znanosti kulture i
športa broj 07-01-380/08 od 18.3.2008. godine i 07-01-456/08 od 2.4.2008. godine, u ime
osnivača Osnovne škole Ivana Mažuranića Posušje, Općinsko vijeće općine Posušje na
sjednici održanoj dana 8.5. 2008. godine donijelo je:
ODLUKU
o prijenosu ovlasti
I.
Prihvaća se prijedlog Vlade ŽZH- Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa broj:
07-01-380/08 od 18.3.2008. godine i 07-01-456/08 od 2.4.2008. godine za rekonstrukciju i
nadogradnju zgrade Osnovne škole Ivana Mažuranića Posušje u svrhu tehničke pripreme za
prelazak na obveznu devetogodišnju izobrazbu propisanu člankom 3. Zakona o osnovnom
školstvu.
II.
Prihvaća se prijedlog Vlade ŽZH-Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa da
financiranje svih poslova iz točke I. ove odluke, osim izrade projektne dokumentacije, izvrši
Vlada Županije Zapadnohercegovačke.
III.
Ovlašćuje se Vlada Županije Zapadnohercegovačke da u svrhu poslova iz točke I. ove odluke
može raspisati natječaj za izvođenje radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i u ime
investitora- Općine Posušje, zaključiti ugovor s najpovoljnijim ponuđačem sa svi pravima i
obvezama Investitora.
Ovlaštenje iz prethodnog stavka uključuje i odgovornost Vlade ŽZH, da se ugovoreni radovi
završe najkasnije do početka školske godine 2008.2009 godine, te da odgovornost za
eventualnu štetu trećim osobama nastalu kao posljedica izvršenja poslova iz točke I. ove
odluke.
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IV
Općina Posušje, investitor projekta, osigurava projektnu dokumentaciju Građevinskog
fakulteta u Mostaru Ur.br:03-151/05 od 15.6.2005. godine koji se sastoji od: Knjiga I Glavni
projekt – Arhitektura i instalacije i Knjiga II Glavni projekt – Konstrukcije.
Obvezuje se Općinski načelnik općine Posušje da nakon stupanja na snagu ove odluke preda
projektnu dokumentaciju iz prethodnog stavka ovlaštenoj osobi od strane Vlade ŽZH.
V
Ova odluka stupa na snagu danom davanja suglasnosti na njen sadržaj od strane Vlade
Županije Zapadnohercegovačke, i objavit će se u „Službenom glasniku općine Posušje“
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-38-127/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 8.5.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 12. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke“ broj: 6/04 i 8/04) i članka 114. Statuta općine Posušje („Službeni
glasnik općine Posušje“ broj: 1/08), Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana
8.5.2008. godine, donijelo je:
Prijedlog
mreže osnovnih škola na području općine Posušje
I.
Općinsko vijeće općine Posušje predlaže sljedeću mrežu osnovnih škola:
1. Osnovna škola Ivana Mažuranića, sa sjedištem u Posušju, Ulica Šimuna Čuturića
Nastava se izvodi u sljedećim školama: centralna osmogodišnja škola u Posušju, područna
četverogodišnja škola u Batinu, područna četverogodišnja škola u Čitluku, područna
četverogodišnja škola u Vinjanima, područna četverogodišnja škola u Tribistovu.
Upisno područje Osnovne škole Ivana Mažuranića pokriva područje naseljenih mjesta:
Posušje, Rastovača, Batin, Osoje, Čitluk, Vinjani, Tribistovo.
2. Osnovna škola Franice Dall’Era, sa sjedištem u Viru;
Nastava se izvodi u sljedećim školama: centralna osmogodišnja škola u Viru, područna
četverogodišnja škola u Zagorju, područna četverogodišnja škola Dubrave.
Upisno područje Osnovne škole Franice Dall’Era u Viru pokriva područje naseljenih mjesta:
Vir, Podbila, Zagorje, Zavelim.
3. Osnovna škola Ante Brune Bušića, sa sjedištem u Rakitnu, Poklečani.
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Nastava se izvodi u sljedećim školama: centralna osmogodišnja škola u Poklečanima,
područna četverogodišnja škola u Sutini, područna četverogodišnja škola u Zaušlju.
Upisno područje Osnovne škole Ante Brune Bušića u Rakitnu pokriva područje naseljenih
mjesta: Poklečani, Sutina, Vrpolje.
4. Osnovna škola Vranić, sa sjedištem na Vraniću.
Nastava se izvodi u sljedećim školama: centralna osmogodišnja škola na Vraniću, područna
četverogodišnja škola u Broćancu, područna četverogodišnja škola u Gradcu.
Upisno područje Osnovne škole Vranić pokriva područje naseljenih mjesta: Vranić, Gradac,
Broćanac.
Članak. 2
Prijedlog mreže iz članka 1. bit će proslijeđen Vladi Županije Zapadnohercegovačke na
utvrđenje.
Članak 3.
Prijedlog mreže bit će objavljen u Službenom glasniku općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-38-120/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 8.5.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine“ broj 1/08) i članka
85. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine“ broj 5/08), Općinsko vijeće
općine Posušje na sjednici održanoj dana 8.5.2008. godine donijelo je:
ZAKLJUČAK
o stavljanju van snage Odluke broj 01-02-113/08 od 28.4.2008. godine
I.
Ovim Zaključkom stavlja se van snage Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune Statuta
općine Posušje broj 01-02-113/08 od 28.4.2008. godine („Službeni glasnik općine“ broj 5/08)
radi izmjene Izbornog Zakona BiH („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, 24/06,32/07 i 33/08).
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II.
Ovaj Zaključak 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
Broj:01-05-118/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 8.5.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
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