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Na temelju članka 21., 22. i 23. 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
Posušje“, broj: 1/08 i 8/08), Općinsko vijeće
općine Posušje na 9. sjednici održanoj dana
22.6.2009. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana „MELJAKUŠA I.“
(Ul. fra Petra Bakule)
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana za naselje
„MELJAKUŠA I.“ (Ul. fra Petra Bakule) u
Posušju, općina Posušje.
Članak 2.
Područje plana iz ove odluke obuhvaća prostor
od oko 0,2 ha (točna površina će se utvrditi
prilikom izrade plana).
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
koje se nalazi na lokalitetu „Meljakuša I.“, sa
zapadne strane Ul. fra Petra Bakule, u Posušju,
općina Posušje.
Članak 3.
Smjernice za izradu izmjene i dopune
regulacijskog plana naselja „MELJAKUŠA I.“
(Ul. fra Petra Bakule) su sljedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno planom
„MELJAKUŠA I.“ (Ul. fra Petra Bakule),
uzimajući u obzir stanje na terenu izvršiti
smanjenje zaštitnog pojasa na širinu od 4 m.
Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade Plana su
osigurana u Proračunu općine Posušje.
Članak 5.
Za nositelja pripreme za izradu izmjene i
dopune
regulacijskog
plana
naselja
„MELJAKUŠA I.“ (Ul. fra Petra Bakule)
određuje se Služba za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša općine Posušje.
Nositelj pripreme za izradu Plana će osigurati
svu raspoloživu dokumentaciju potrebnu za
izradu Plana i osigurati suradnju svih korisnika
prostora sa ciljem da se izradom regulacijskog
plana usklade potrebe i planska rješenja.

23.lipnja 2009. godine

Članak 6.
Za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana
naselja „MELJAKUŠA I.“ (Ul. fra Petra
Bakule) odrediti će se najpovoljniji ponuditelj
koji će biti odabran putem javnog natječaja.
Suglasno uvjetima tenderske dokumentacije,
odluke o dodjeli ugovora najpovoljnijem
ponuditelju, općina Posušje će zaključiti
odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama („Službeni
glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06 i 12/09).
Članak 7.
Nositelj pripreme za izradu plana je obavezan
sačiniti program uključivanja javnosti u javne
rasprave o svim fazama izrade Plana i
organizirati njihovo provođenje, te o tome
redovito informirati Općinsko vijeće. Javna
rasprava će trajati 30 dana.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od
dana njenog objavljivanja u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-23-139/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.6.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 21., 22. i 23. 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
Posušje“, broj 1/08 i 8/08), Općinsko vijeće
općine Posušje na 9. sjednici održanoj dana
22.6.2009. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana
„KINESKA ČETVRT“ (Ul. Katarine Kotromanić)
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana za naselje
„Kineska četvrt“ (Ul. Katarine Kotromanić) u
Posušju, općina Posušje.
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Članak 2.
Područje plana iz ove odluke obuhvaća prostor
od oko 0,5 ha (točna površina će se utvrditi
prilikom izrade plana).
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
koje se nalazi na lokalitetu „Kineska četvrt“, tj.
zemljište uz ulicu Katarine Kotromanić u
Posušju, općina Posušje.

organizirati njihovo provođenje, te o tome
redovito informirati Općinsko vijeće. Javna
rasprava će trajati 30 dana.

Članak 3.
Smjernice za izradu izmjene i dopune
regulacijskog plana „KINESKA ČETVRT“
(Ul. Katarine Kotromanić) su sljedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno planom
„KINESKA
ČETVRT“
(Ul.
Katarine
Kotromanić), uzimajući u obzir stanje na
terenu izvršiti preoblikovanje parcela i
preoblikovanje Ul. Katarine Kotromanić u
svrhu definiranja prometnog rješenja za
predmetni lokalitet.

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

Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade Plana su
osigurana u Proračunu općine Posušje.
Članak 5.
Za nositelja pripreme za izradu izmjene i
dopune regulacijskog plana „KINESKA
ČETVRT“ (Ul. Katarine Kotromanić) određuje
se Služba za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša općine Posušje.
Nositelj pripreme za izradu plana će osigurati
svu raspoloživu dokumentaciju potrebnu za
izradu Plana i osigurati suradnju svih korisnika
prostora sa ciljem da se izradom regulacijskog
plana usklade potrebe i planska rješenja.
Članak 6.
Za izradu izmjene i dopune regulacijskog
plana naselja „KINESKA ČETVRT“ (Ul.
Katarine Kotromanić) odrediti će se
najpovoljniji ponuditelj koji će biti odabran
putem javnog natječaja
Suglasno uvjetima tenderske dokumentacije,
odluke o dodjeli ugovora najpovoljnijem
ponuditelju, općina Posušje će zaključiti
odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama („Službeni
glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06 i 12/09).
Članak 7.
Nositelj pripreme za izradu plana je obavezan
sačiniti program uključivanja javnosti u javne
rasprave o svim fazama izrade Plana i

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od
dana njenog objavljivanja u „Službenom
glasniku općine Posušje“.

Broj: 01-23-166/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.6.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

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 Posušje“
broj: 1/08, 8/08) Općinsko vijeće općine
Posušje
na 9. sjednici održanoj dana
22.6.2009. godine, donijelo je:
O D L U K U
o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog
plana „BROĆANAC“ (BAŠIĆ - EXPORT 2009. godine)
I.
Usvaja se izmjena i dopuna regulacijskog
plana „BROĆANAC“ (BAŠIĆ – EXPORT
2009. godine) koji se donosi radi parcelacije
zemljišta koje se nalazi sa sjeverne strane
putnog pravca Posušje-Mostar (Split A1 11
Mostar) u naselju Broćanac, u Posušju, općina
Posušje za potrebe legalizacije izgrađenog
poslovnog objekta u vlasništvu gospodarskog
društva „BAŠIĆ – EXPORT“ d.o.o. Posušje, te
definiranje trase puta koji se nalazi sa zapadne
strane navedenog poslovnog objekta, a služi
kao pristupni put za naselja koja se nalaze
sjevernije od navedenog poslovnog objekta.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz
regulacijskog plana.
II.
Odluka o pristupanju izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „BROĆANAC“
(BAŠIĆ – EXPORT 2009. godine) donesena je
od strane Općinskog vijeća općine Posušje
broj: 01 – 23 – 97/09 od 27.04.2009. godine.
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Odlukom o javnoj raspravi o prijedlogu
izmjene i dopune regulacijskog plana
BROĆANAC“ (BAŠIĆ – EXPORT 2009.
godine), broj: 01 – 373/09 od 04.05.2009.
godine izmjena i dopuna regulacijskog plana
„BROĆANAC“ (BAŠIĆ – EXPORT 2009.
godine) je stavljena na javni uvid u trajanju od
04.05.2009. godine do 04.06.2009. godine.
III.
Prijedlog izmjene i dopune regulacijskog plana
„BROĆANAC“
(BAŠIĆ
–
EXPORT
2009.godine) izradila je Služba za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje.
IV.
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: 01-23-165/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.6.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 24. točka 2. i 11. stavak 2.
Statuta općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj: 1/08 i 8/08), a u svezi s
člankom 102. stavak 2. istog Statuta i članka
13. stavak 2. alineja 5. Zakona o načelima
lokalne samouprave («Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06),
Općinsko vijeće općine Posušje, na 9. sjednici
održanoj dana 22.6.2009. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na
Program privatizacije javnog poduzeća
Veterinarske stanice Posušje
Članak 1.
Daje se suglasnost na Program privatizacije
javnog poduzeća Veterinarske stanice Posušje
koji je usvojio Nadzorni odbor javnog
poduzeća Veterinarske stanice Posušje na
sjednici održanoj dana 30.01.2009. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
«Službenom glasniku općine Posušje».

23.lipnja 2009. godine

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-19-83/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.6.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na
temelju
članka
42.
stavak
2.
Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji
Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 13/07)
i članka 24. točka 31. alineja 4. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj 1/08 i 8/08), Općinsko vijeće općine
Posušje na 9. sjednici, održanoj dana
22.6.2009. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenta
za obračun plaće
Općinskog pravobranitelja općine Posušje
I
U Odluci o utvrđivanju koeficijenta za obračun
plaće Općinskog pravobranitelja općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj 5/08) broj „3,9“ zamjenjuje se brojem
„5,0“.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
Službenom glasniku općine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-08-85/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.6.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 12. Zakona o osnovnom
školstvu
(“Narodne
novine
Županije
Zapadnohercegovačke“, broj 6/04, 8/04, 8/08,
10/08 i 14/08) kao i članka 24. točka 2. i 114.
stavak 2. Statuta općine Posušje („Službeni
glasnik općine Posušje“, broj 1/08 i 8/08),
Općinsko vijeće općine Posušje na 9. sjednici
održanoj dana 22.6.2009. godine, donijelo je:
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PRIJEDLOG
mreže osnovnih škola na području
općine Posušje
Članak 1.
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 devetogodišnja škola u Posušju,
područna petogodišnja škola u Batinu,
područna petogodišnja škola u Čitluku,
područna petogodišnja škola u Vinjanima,
područna petogodišnja škola u Tribistovu.
2. Osnovna škola Franice Dall’Era, sa
sjedištem u Viru.
Nastava se izvodi u sljedećim školama:
centralna devetogodišnja škola u Viru,
područna petogodišnja škola u Zagorju,
područna petogodišnja škola Dubrave.
3. Osnovna škola Ante Brune Bušića, sa
sjedištem u Rakitnu, Poklečani.
Nastava se izvodi u sljedećim školama:
centralna devetogodišnja škola u Poklečanima,
područna petogodišnja škola u Sutini,
područna petogodišnja škola u Zaušlju.
4. Osnovna škola Vranić, sa sjedištem na
Vraniću.
Nastava se izvodi u sljedećim školama:
centralna devetogodišnja škola na Vraniću,
područna petogodišnja škola u Broćancu i
područna petogodišnja škola u Gradcu.
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: 01-38-106/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.6.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

23.lipnja 2009. godine

Temeljem članka 61. 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: 3/04 i 11/05)
i članka 200. Zakona o upravnom postupku
(«Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj: 2/98 i 48/99), postupajući
po zahtjevu «Modelia« d.o.o. Posušje, za
utvrđivanje prava vlasništva na ostalom
državnom građevinskom zemljištu (u daljnjem
tekstu: građevinsko zemljište) na kojem je
izgrađena građevina bez građevne dozvole,
Općinsko vijeće općine Posušje na 9. sjednici
održanoj dana 22.6.2009. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
I.
Utvrđuje se pravo vlasništva na
građevinskom zemljištu označenom kao:
k.č. broj: 1512/2, gradilište, površine 28 m2,
državno vlasništvo,
k.č. broj: 1539, gradilište, površine 151 m2,
državno vlasništvo, upisane u posjedovnom
listu broj 288 K.O. Bašići
kao i na:
k.č. broj: 1521/2, Doci, površine 470 m2,
državno vlasništvo, upisana u posjedovnom
listu broj 168, K.O. Bašići u korist «Modelia «
d.o.o Posušje,
II. «Modelia« d.o.o. Posušje je dužna na ime
naknade za zemljište iz točke I. izreke Rješenja
uplatiti 9 KM (7,5 KM-osnovna cijena plus
20% po osnovu bespravne gradnje) za svaki
m2 zemljišta što za 649 m2 zemljišta na kojem
je utvrđeno pravo vlasništva iznosi 5 841,00
KM (slovima: pettisućaosamstočetrdesetjednu
konvertibilnu marku) na općinski računproračun
općine
Posušje
broj:
3382002200101010.
III. «Modelia« d.o.o. Posušje je dužna platiti
naknadu, na ime rente za pogodnost građenja
na građevinskom zemljištu iz
I. izreke
rješenja, u iznosu od 27.764,00 KM (slovima:
dvadesetsedamtisuća i sedamstošezdesetčetiri
konvertibilne marke), na općinski računproračun Općine Posušje, broj naveden u točki
II. izreke Rješenja.
IV. «Modelia« d.o.o. Posuše je dužna na
ime naknade za uređenje građevinskog
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zemljišta
iz točke I. izreke Rješenja
platiti iznos od 3.637,00 KM
(slovima:
tritisućešestotridesetsedam
konvertibilnih
maraka)
na račun J.U. za komunalne
djelatnosti
URBIKOM
Posušje,
broj:
3382002200744314.
V. Na zemljištu iz točke I. izreke Rješenja, po
pravomoćnosti ovog Rješenja, Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Širokom
Brijegu će izvršit upis prava vlasništva u korist
«Modelia« d.o.o. Posušje s dijelom 1/1, uz
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa dok
će Služba za imovinsko-pravne, geodetske
poslove i katastar općine Posušje izvršit upis
promjena u pogledu posjeda-korištenja.
Upis navedenih prava u korist «Modelia«
d.o.o. Posušje će se izvršiti kada podnese
dokaz ovoj Službi da je izvršena uplata
naknada navedenih u točki II. izreke
Rješenja, J.U. Urbikom Posušje dokaz o
uplati naknade iz točke IV. izreke
Rješenja, a dokaz u uplati iz točke III. izreke
Rješenja dostaviti Službi za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša općine Posušje.
Obrazloženje
«Modelia« d.o.o. Posušje je podnijela zahtjev
Općinskom vijeću, putem ove Službe da joj se
dodijeli građevinsko zemljište iz točke I. izreke
Rješenja.
U postupku koji je prethodio donošenju ovoga
Rješenja je utvrđeno da se radi o građevinskom
zemljištu državnog karaktera na kojem je
podnositelj zahtjeva već bespravno izgradio
poslovni objekt, te da predmetno zemljište ne
može biti predmet dodjele nego da se na istom
može utvrditi pravo vlasništva u korist
graditelja-podnositelja zahtjeva, ako se za isti
objekt može naknadno izdati građevna
dozvola, kako je to propisano člankom 61.
Zakona o građevinskom zemljištu.
Izmjenama i dopunama regulacijskog plana
«BROĆANAC« (BAŠIĆ-EXPORT 2009.
godina) broj: 01-23-165/09 dio lokalnognekategoriziranog puta označen kao k.č. broj:
1521/2, K.O. Bašići, površine 470 m2, izgubio
je status puta-poništen i postao sastavni dio
bespravno izgrađene parcele podnositelja
zahtjeva, uz prethodnu suglasnost Mjesne
zajednice Broćanac, broj: 03-04/09 od 17.03.
2009. godine.
U postupku je također utvrđeno da se za
bespravno
izgrađeni
poslovni
objekt
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podnositelja zahtjeva, na građevinskom
zemljištu iz točke I. izreke Rješenja, može
naknadno izdati građevna dozvola, odnosno da
je u skladu s Izmjenama i dopunama
regulacijskog plana «BROĆANAC« (BAŠIĆEXSPORT 2009. godina).
Naknada za utvrđeno pravo na zemljištu iz
točke I. izreke Rješenja je utvrđena sukladno
članku 3. Odluke o Izmjenama i dopunama
odluke o građevinskom zemljištu («Službeni
glasnik Općine, broj: 11/05).
Naknada po osnovu pogodnosti građenja i
naknada za uređenje predmetnog građevinskog
zemljišta, čiji iznos je naveden u točki III. i IV.
izreke Rješenja je utvrđen Suglasnošću Službe
za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, broj:
04-23-302/09 od 18.06. 2009. godine, koja čini
sastavni dio ovog Rješenja.
U postupku koji je prethodio donošenju
ovog Rješenja je utvrđeno, da se za bespravno
izgrađeni poslovni objekt podnositelja zahtjeva,
na građevinskom zemljištu navedenom u točki
I. izreke Rješenja, može naknadno izdati
građevna dozvola-odobrenje za građenje, u
skladu s Izmjenama i dopunama regulacijskog
plana «BROĆANAC« (BAŠIĆ-EXPORT
2009. godina) uz obvezu plaćanja navedenih
naknada, te je Općinsko vijeće, pozivom na
članak 61. Zakona o građevinskom zemljištu
postupilo kao u izreci 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: 05-31-228/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.6.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na
temelju članka 34. Zakona o
pravobraniteljstvu
u
Županiji
Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke” broj: 13/07) i
članka 116. Statuta općine Posušje (“Službeni
glasnik općine, broj: 1/08 i 8/08), Općinsko
vijeće općine Posušje na 9. sjednici održanoj
dana 22.6.2009. godine, donijelo je:
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RJEŠENJE
o prestanku službe Općinskog pravobranitelja

I.
Boži Mandiću, Općinskom pravobranitelju
općine Posušje utvrđuje se prestanak službe
pravobranitelja zbog podnošenja ostavke s
danom 22.6.2009. godine.
II.
Ovo Rješenje bit će objavljeno u „Službenom
glasniku općine“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-08-176/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.6.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 23. stavak 2. Zakona o
pravobraniteljstvu («Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke», broj: 13/07) i članka
116. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik
općine», broj: 1/08 i 8/08), Općinsko vijeće
općine Posušje na 9. sjednici održanoj dana:
22.6.2009. godine, donijelo je :
RJEŠENJE
o imenovanju Općinskog pravobranitelja
u Općinskom pravobraniteljstvu u Posušju
I.
Milan Miličević, diplomirani pravnik, imenuje
se za Općinskog pravobranitelja u Općinskom
pravobraniteljstvu u Posušju na vrijeme od
četiri godine.
II.
Ovo Rješenje 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

23.lipnja 2009. godine

i 8/08) i članka 85. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj: 5/08 i 9/08), Općinsko
vijeće općine Posušje na 9. sjednici održanoj
dana 22.6.2009. godine, donijelo je:
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića
“Posušje“za 2008. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića
„Posušje“ za 2008. godinu.
II.
Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-58/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.6.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 100. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj 5/08 i 9/08), Općinsko
vijeće općine Posušje na 9. sjednici, održanoj
dana 22.6.2009. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o isplati vijećničkih naknada iz
mandatnog saziva Vijeća 2000.-2004. godine
I.
Ovim Zaključkom obvezuje se Općinski
načelnik da isplati vijećničke naknade koje
nisu isplaćene iz mandatnog saziva Vijeća
2000.-2004. godine, po usvojenom rebalansu
proračuna za 2009. godine.
II.
Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenom
glasniku općine Posušje“

Broj: 01-08-177/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.6.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

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

Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08

Broj: 01-05-162/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.6.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________
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Na temelju članka 38. točka 7., kao i članka
115. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik
općine Posušje», broj 1/08 i 8/08), Općinski
načelnik općine Posušje, donosi
UPUTSTVO
ZA INTERNO KOMUNICIRANJE U
OPĆINI POSUŠJE
Članak 1.
Ovim Uputstvom se definiraju postupci
komuniciranja unutar službi za upravu, kao i
između službi za upravu, Općinskog načelnika,
Općinskog vijeća i Centra za pružanje usluga
građanima.
Članak 2.
Postupci komuniciranja su sljedeći:
1. Portir na glavnom ulazu je obvezan sve
stranke uputiti u Centar za pružanje usluga
građanima.
2. Rukovoditelji službi za upravu, Općinski
načelnik i Općinsko vijeće obvezni su
pravovremeno dostaviti portiru podatke o
zakazanim sastancima, sjednicama Općinskog
vijeća i sl.
3. Svi zaposleni u pozadinskim uredima su
dužni uputiti sve stranke u Centar za pružanje
usluga građanima ukoliko svoje pravo mogu
ostvariti u Centru.
4. Svi uposlenici općine Posušje uključeni u
Docunovu, obvezni su pravovremeno koristiti
navedenu aplikaciju.
5. Centralno mjesto za prikupljanje svih
informacija u elektronskom obliku je Intranet.
Rukovoditelji službi za upravu, Općinski
načelnik i Općinsko vijeće dužni su osigurati
pravovremeno ažuriranje podatka na Intranetu
iz svoje nadležnosti, uključujući i kratku
informaciju s kolegija Općinskog načelnika.
6. Za štampanje informativnih brošura
namijenjenih javnosti i njihovu dostupnost u
Centru odgovoran je info službenik.
7. Rukovoditelji službi za upravu, Općinski
načelnik i Općinsko vijeće dužni su dostaviti
info službeniku podatke i informacije o
aktivnostima iz svoje nadležnosti koje su po
njihovoj ocjeni interesantne za najširu javnost.

23.lipnja 2009. godine

8. Za organizaciju rada Centra za pružanje
usluga građanima odgovoran je rukovoditelj
Centra. Rukovoditelji službi su dužni
surađivati s rukovoditeljem Centra u svim
poslovima i aktivnostima koji se odnose na
organizaciju rada i funkcioniranje Centra za
pružanje usluga građanima.
9. Uposlenici Centra za pružanje usluga
građanima sve nesporazume ili situacije koje
ne mogu sami riješiti u obavljanju svojih
poslova i u komuniciranju s građanima,
rješavaju s rukovoditeljem nadležne službe.
10. U slučajevima kada se u Centru za
pružanje usluga građanima ne može riješti neki
od zahtjeva građana ili rješevanje istog
zahtijeva
uključivanje
službenika
iz
pozadinskih ureda, službenik na šalteru poziva
odgovornog službenika i u koordinaciji s njim
pristupa rješavanju predmetnog slučaja. Ako se
ocijeni da je neophodno uključivanje
Općinskog načelnika, službenik na šalteru
upućuje građanina da postupi u skladu s
točkom 11.
11. Građanin koji želi sastanak s Općinskim
načelnikom, predsjednikom Općinskog vijeća
ili drugim djelatnikom općine upućuje se kod
portira da mu isti u koordinaciji s tajnicom
načelnika, tajnicom Općinskog vijeća odnosno
djelatnikom dogovori sastanak. Kada se
sastanak dogovori portir predaje propusnicu
građaninu koji je vraća nakon obavljenog
razgovora.
12. Za slanje priopćenja za javnost medijima i
za ažuriranje web stranice, podatke dostavljaju
rukovoditelji službi, Općinski načelnik i
Općinsko vijeće kontinuirano. Kao ulazne
informacije za web stranicu smatraju se: prilozi
s terena, podaci iz službi, podaci iz mjesnih
zajednica, udruženja građana i slično.
Informacije za web stranicu se predaju u
obliku kompjuterskog fajla izrađenog u
formatu zapisa pogodnog za jednostavnu
obradu i plasman na internet i u jednom
štampanom primjerku ovjerenom od strane
rukovoditelja
službe.
Informacije
se
dostavljaju osobi zaduženoj za odnose s
javnošću koji vrši selekciju istih i proslijeđuje
ih IT administratoru koji iste stavlja na web
stranicu. IT administrator je odgovaran za
završnu kontrolu izgleda i sadržaja web
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stranice, snimanje finalne verzije i njeno slanje
na web server.
13. U slučaju zapošljavanja novih djelatnika
info službenik se obvezuje provesti ih kroz sve
službe i upoznati ih s djelatnicima općine
Posušje.
14. Osim naprijed navedenih postupaka
komuniciranja, komunikacija će se odvijati i
putem:
- redovnih kolegija Općinskog načelnika
- sastanaka rukovodstva s djelatnicima
najmanje dva puta godišnje
- sastanaka Općinskog načelnika s djelatnicima
najmanje dva puta godišnje
Članak 3.
U cilju unaprjeđenja komunikacije s
vijećnicima Općinskog vijeća općine Posušje,
IT administrator će izvršiti izradu e–mail
adresa za sve vijećnike, te po potrebi
omogućiti razmjenu dokumenata koristeći
zaštićenu Internet aplikaciju.
Članak 4.
Komunikacija s eksternim subjektima će se
odvijati u skladu sa Strategijom komuniciranja
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 12/08).
Članak 5.
Ovo Uputstvo stupa na snagu danom objave u
Službenom glasniku općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-519/09.
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 22.6.2009. godine
Petar Polić, v.r.
__________________________________

23.lipnja 2009. godine
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