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Službeni glasnik općine Posušje

Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje
(«Službeni glasnik općine», broj: 1/08 i 8/08) i
članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Posušje («Službeni glasnik općine», broj: 5/08
i 9/08), Općinsko vijeće općine Posušje na 18.
sjednici održanoj dana 29.12.2009. godine
donijelo je:
PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POSUŠJE
ZA 2010. GODINU
Sukladno pravima i obvezama utvrđenim u
Statutu općine, Općinsko vijeće općine Posušje
utvrđuje
svoj
Program
koji
sadrži
odgovarajuće zadatke, nositelje tih priprema
kao i rokove u okviru kojih će Općinsko vijeće
razmatrati pitanja iz Programa rada.
Program rada Općinskog vijeća općine Posušje
svrstan je u dva dijela: normativni dio i
tematsko-analitički dio, kako slijedi:
NORMATIVNI DIO
1. Odluka o grobljima
NOSITELJ: Općinski načelnik Služba
za prostorno uređenje i zaštitu okoliš
ROK: siječanj
2. Odluka o davanju suglasnosti na godišnji
plan i program aktivnosti Ladanušić
čistoća d.o.o. Rakitno
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba
za gospodarstvo, obnovu, razvitak i
civilnu zaštitu
ROK: siječanj
3. Statutarna odluka o izmjeni i dopuni
Statuta općine Posušje
NOSTELJ: Povjerenstvo za Statut
Poslovnik i propise
ROK: siječanj
4. Rješenja i Odluke iz oblasti imovinskopravnih poslova sukladno podnesenim
zahtjevima
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba
za imovinsko-pravne, geodetske poslove i
katastar
ROK: siječanj-prosinac
5. Odluka o usvajanju izmjene i dopune
regulacijskog plana „Put Posušje-Batin“
(raskrižje za Grude)
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
ROK: siječanj/veljača
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6. Odluka o naknadi za rad Općinskog
izbornog povjerenstva
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
opću upravu i društvene djelatnosti
ROK: veljača
7. Zaključak o osnivanju radnog tijela za
pripremu kulturnih događanja pod nazivom
„Posuško ljeto“
NOSITELJ: Općinski načelnik, Povjerenstvo
za izbor i imenovanja i Služba za opću
upravu i društvene djelatnosti
ROK: veljača
8. Odluka o usvajanju izmjene i dopune
regulacijskog plana „Posušje“ (Trg Ivana
pavla II)
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
ROK: veljača/ožujak
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
kriterijima za dodjelu studentskih stipendija
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
opću upravu i društvene djelatnosti
ROK:ožujak
10. Zaključak o osnivanju odbora za
provođenje turnira u nogometu „Miljenko
Nenadić“ Posušje 2010. godine
NOSITELJ: Općinski načelnik,Povjerenstvo
za izbor i imenovanja, Služba za opću
upravu i društvene djelatnosti
ROK: travanj
11. Završni račun za 2009.godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije
ROK: travanj/svibanj
12. Odluka o usvajanju izmjene i dopune
regulacijskog plana „Kineska četvrt“ (Ulica
Katarine Kotromanić)
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
ROK: travanj/svibanj
13. Odluka o određivanju prosječne konačne
građevinske cijene za 1m2 stambenog
prostora
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba
za imovinsko-pravne, geodetske poslove
i katastar
ROK: svibanj
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14. Odluka o usvajanju izmjene i dopune
regulacijskog plana „Meljakuša“ (Ulica fra
Petra Bakule)
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
ROK: svibanj/lipanj
15. Odluka o usvajanju regulacijskog plana
„Omari“
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
ROK: lipanj/srpanj
16. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za
provedbu javnog natječaja za dodjelu
građevinskog zemljišta u državnom
vlasništvu na području općine Posušje
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
imovinsko-pravne, geodetske poslove i
katastar
ROK: srpanj
17. Plan kapitalnih investicija-ažuriranje
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije
ROK: kolovoz/rujan
18. Nacrt proračuna općine Posušje za 2011.
godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije
ROK: listopad/studeni
19. Odluka o usvajanju regulacijskog plana
„Kružni tok-put za Mostar“
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
ROK: listopad/studeni
20. Prijedlog proračuna općine Posušje za
2011. godinu .
Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna
općine za 2011. godinu.
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije
ROK: prosinac
21. Program rada Općinskog vijeća za 2011.
godinu
NOSITELJ: Općinsko vijeće
ROK: prosinac
22. Program rada Općinskog načelnika za
2011. godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik
ROK: prosinac

30. prosinca 2009. godine

TEMATSKO – ANALITIČKI DIO
1. Izvješće o radu općinskog načelnika općine
Posušje za 2009. godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik
ROK: siječanj/veljača
2. Izvješće o ostvarenju Programa rada
Općinskog vijeća općine Posušje za 2009
godinu
NOSITELJ: Općinsko vijeće
ROK siječanj/veljača
3. Informacija o radu Službe za zapošljavanje
podružnica Posušje
NOSITELJ: Služba za zapošljavanje
ROK: veljača
4. Informacija o radu Policijske postave
Posušje (stanje javnog reda i mira,
sigurnosti prometa, kriminaliteta i dr.)
NOSITELJ: Policijska postaja Posušje
ROK:veljača
5. Izvješće Općinskog pravobranitelja o stanju i
aktivnostima u Općinskom
pravobraniteljstvu
NOSITELJ: Općinski pravobranitelj
ROK: veljače/ožujak
6. Informacija o radu Doma zdravlja Posušje
(s osvrtom na funkcioniranje hitne službe)
NOSITELJ: Dom zdravlja Posušje
ROK: veljača/ožujak
7. Izvješća o radu javnih poduzeća:
- „Komrad“ d.o.o. Posušje,
- „Akumulacija Tribistovo“ d.o.o.
- Radio Posušje d.o.o.
NOSITELJ: Pravne osobe ponaosob
ROK: ožujak
8. Izvješća o radu javnih ustanova:
- „Urbikom“ Posušje
- „Dječji vrtić „Posušje“,
- Centar za socijalni rad Posušje,
- Narodna knjižnica Posušje
NOSITELJ: Pravne osobe ponaosob
ROK:ožujak
9. Izvješće o radu „Javne vatrogasne
postrojbe“ Posušje
NOSITELJ: Općinski načelnik i Javna
vatrogasna postrojba
ROK: ožujak
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10. Informacija o radu Porezne upraveispostava Posušje
NOSITELJ:Porezna uprava-ispostava
Posušje
ROK:ožujak/travanj
11. Informacija o radu Zavoda za zdravstveno
osiguranje područni ured Posušje
NOSITELJ: Pravna osoba
ROK: ožujak/ travanj
12. Informacija o radu Federalnog zavoda za
mirovinsko i invalidsko osiguranje
- Županijska služba Ljubuški
NOSITELJ: Pravna osoba
ROK: ožujak/ travanj
13. Izvješće o udrugama proisteklim iz
Domovinskog rata
- HVIDR-a Podružnica Posušje
- UOPiN Podružnica Posušje
- UDIVDR-a Podružnica Posušje
- UBIDRLPTSP Podružnica Posušje
NOSITELJ: Služba za branitelje iz
Domovinskog rata
ROK: travanj
14. Izvješće o radu „Športskog saveza“
Posušje
NOSITELJ: Športski savez
ROK: travanj
15. Izvješća Udruga koje se financiraju iz
proračuna općine Posušje
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
opću upravu i društvene djelatnosti
ROK: travanj
16. Informacija o zgradi za branitelje i kriteriji
za dodjelu stanova
NOSITELJ: Služba za branitelje iz
Domovinskog rata
ROK: travanj
17. Informacija o stanju odvoza, odlaganja
komunalnog otpada i stanju okoliša
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Javna ustanova „Urbikom“
ROK: travanj
18 Izvješće o izvršenju proračuna općine za
prvi kvartal 2010. godine
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije

30. prosinca 2009. godine

ROK: travanj/svibanj
19. Informacija o broju korisnika ratnih vojnih
invalida, obitelji poginulih i korisnika po
osnovu odličja po službenoj evidenciji
NOSITELJ: Služba za branitelje iz
domovinskog rata
ROK: svibanj
20. Informacija o stanju privatizacije
poduzeća u općini Posušje
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
gospodarstvo,obnovu, razvitak i civilnu
zaštitu
ROK: svibanj
21. Informacija o stanju lova i ribolova na
području općine Posušje
NOSITELJ: Služba za gospodarstvo,
obnovu, razvitak i civilnu zaštitu
ROK: lipanj
22. Izvješće o provedbi turnira u nogometu
„Miljenko Nenadić“
NOSITELJ: Odbor za provedbu turnira u
nogometu „Miljenko Nenadić“
ROK: lipanj/srpanj
23. Polugodišnje izvješće o radu općinskog
načelnika
NOSITELJ: Općinski načelnik i nadležne
službe
ROK: srpanj
24. Polugodišnje izvješće o ostvarenju
programa rada Općinskog vijeća
NOSITELJ: Općinsko vijeće
ROK: srpanj
25. Izvješće o izvršenju proračuna općine za
šest mjeseci 2010 godine
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije
ROK: srpanj/kolovoz
26. Izvješće o radu i funkcioniranju mjesnih
zajednica
NOSITELJ: Općinski načelnik i mjesne
zajednice
ROK: kolovoz
27. Izvješće o radu osnovnih škola,
-Izvješće o radu Srednje strukovne škole
Posušje i Gimnazije fra Grge Martića
Posušje
NOSITELJ: Pravne osobe ponaosob
ROK: rujan
28. Izvješće o provedbi kulturnih događanja
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pod nazivom „Posuško ljeto“
NOSITELJ: Radno tijelo za pripremu
kulturnih događanja pod nazivom
„Posuško ljeto“
ROK: rujan/listopad
29. Izvješće o izvršenju proračuna općine za
devet mjeseci 2010. godine
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije
ROK: listopad/studeni/prosinac
30. Informacija o bespravnoj gradnji na
području općine Posušje
NOSITELJ: Služba prostorno uređenje i
zaštitu okoliša
ROK: studeni/prosinac
31. Izvješće o radu Općinskog izbornog
povjerenstva
NOSITELJ: Općinsko izborno
povjerenstvo
ROK: studeni/prosinac
32. Izvješće o radu radnih tijela Općinskog
vijeća
NOSITELJ: Predsjednici radnih tijela
ROK: prosinac 2010/siječanj 2011
Općinsko vijeće će sukladno svojoj nadležnosti
donositi i druge odluke kao i izmjene
postojećih odluka sukladno pozitivnim
zakonskim propisima.
Sukladno svojoj nadležnosti Općinsko vijeće
će davati suglasnosti na opće i pojedinačne
akte općinskih tijela, organizacija i poduzeća te
vršiti izbor, imenovanja i razrješenja sukladno
Zakonu, Statutu i Poslovniku.
Program rada bit će objavljen u «Službenom
glasniku općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-02-290/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 29.12.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 13. stavak 2. alineja 5.
Zakona o načelima lokalne samouprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine FBiH broj: 49/06 i 51/09) i 114. stavak
2. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik
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općine Posušje“, broj 1/08 i 8/08), a
razmatrajući Odluku Glavnog vijeća Hrvatske
zajednice Herceg-Bosna Mostar o ustupanju
i preuzimanju vlasničkih prava nad
Radiotelevizijom Herceg-Bosne d.o.o. Mostar,
Općinsko vijeće općine Posušje na 18. sjednici
održanoj dana 29.12.2009. godine, donijelo je:
ODLUKU
o preuzimanju osnivačkih i vlasničkih
prava i obveza nad Radiotelevizijom
Herceg-Bosne d.o.o. Mostar
Članak 1.
Preuzimaju se osnivačka i vlasnička prava i
obveze nad društvom Radiotelevizija HercegBosne d.o.o. Mostar u visini od 1,00 % udjela.
Članak 2.
Radiotelevizija Herceg-Bosne d.o.o.Mostar sa
sjedištem u Mostaru-Ul. Kralja Petra Krešimira
IV bb., upisana je u sudski registar Općinskog
suda u Mostaru MBS:1-9936, a kao vlasnici
odnosno članovi društva sa udjelima su:
Hrvatska zajednica Herceg-Bosna Mostar sa
162.104,70 KM ili 26,53 % udjela, općina
Čapljina sa 54.381,00 KM ili 8,90 % udjela,
općina Čitluk sa 30.123,00 KM ili 4,93 %
udjela, općina Grude sa 30.551,00 KM ili 5 %
udjela, općina Neum sa 21.080,00 KM ili 3,45
% udjela, općina Tomislavgrad sa 38.495,00
KM ili 6,30 % udjela, općina Kiseljak sa
24.441,00 KM ili 4,00 % udjela, općina Stolac
sa 21.997,00 KM ili 3,60 udjela, općina Ravno
sa 5.988,00 KM ili 0,98 % udjela, općina
Kreševo sa 5.988,00 KM ili 0,98 % udjela,
općina Dobretići sa 5.988,00 KM ili 0,98 %
udjela, općina Kupres sa 24.441,00 KM ili
4,00 % udjela, Županija Zapadnohercegovačka
sa 61.102,30 KM ili 10 % udjela, općina Široki
Brijeg sa 39.411,00 KM ili 6,45 % udjela,
općina Livno sa 54.381,00 KM ili 8,90 %
udjela, općina Ljubuški sa 30.551,00 KM ili
5,00 % udjela.
Članak 3.
Temeljni kapital društva Radiotelevizije
Herceg-Bosne d.o.o. Mostar, procijenit će se u
vrijednosti stvari, nekretnina i opreme po
nezavisnom ovlaštenom revizoru-vještaku, čija
procjena će biti osnova za upis nove
vrijednosti visine temeljnog kapitala.
Članak 4.
Općina Posušje kao član društva, ostvarivanje
svojih prava upravljanja Društvom na
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Skupštini društva, vršit će preko svog
predstavnika koji će sudjelovati u radu i
odlučivanju na Skupštini ispred općine
Posušje, sukladno danim smjernicama i
ovlastima.
Za predstavnika se imenuje Općinski načelnik.
Članak 5.
U svezi preuzimanja vlasničkih udjela, prava
i obveza iz članka 1. ove Odluke, ovlašćuje
se Općinski načelnik da sa Hrvatskom
zajednicom Herceg-Bosna Mostar, kao
ustupiteljem-prenositeljem, zaključi poseban
Ugovor kojim će se regulirati sva potrebna
pitanja, sukladno važećim zakonima.
Članak 6.
Po zaključenju svih ugovora o preuzimanju
vlasničkih udjela, društvo Radiotelevizija
Herceg-Bosne d.o.o. Mostar je dužno uskladiti
svoje pravne akte, Statut društva i druge akte,
te po ispunjavanju svih propisanih uvjeta
podnijeti prijavu za upis u sudski registar.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-02-329/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 29.12.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka VI 4. točke c Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine F BiH“, br:1/94), članka 63. stavka 1.
točke c. Ustava Županije Zapadnohercegovačke
Zapadnohercegovačke
(„Narodne
novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj:1/96,
2/99, 14/00, 17/00, 1/03 i 10/04) i članka 5.
stavka 2. Zakona o proračunima u Federaciji
Bosne i Hercegovine („Službene novine F
BiH, broj: 19/06, 76/08, 5/09 i 32/09),
Općinsko vijeće općine Posušje na 18. sjednici
održanoj dana 29.12.2009.godine, donosi:
ODLUKU
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
POSUŠJE ZA 2010.GODINU

Članak 1.

30. prosinca 2009. godine

Ovom odlukom se uređuje način izvršenja
proračuna općine Posušje za 2010. godinu (u
daljnjem tekstu Proračun), upravljanje
Prihodima i izdacima Proračuna, te prava i
obveze korisnika proračunskih sredstava.
Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od bilance
prihoda i izdataka te računa financiranja a
poseban dio sadrži detaljan raspored izdataka
po proračunskim korisnicima i vrsti izdataka.
U bilanci prihoda i izdataka iskazuju se
porezni neporezni prihodi, potpore, te primici i
sredstva za financiranje javnih izdataka na
temelju zakonskih i drugih propisa.
Članak 3.
U cilju transparentnosti Proračun prikazuje sve
javne prihode i sve javne izdatke po računima
računskog plana.
Članak 4.
Nakon donošenja proračuna, Služba za
financije obvezna je izvijestiti proračunske
korisnike o odobrenim sredstvima.
Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu i
ubiranje prihoda u svojoj nadležnosti, te za
izvršenje svih izdataka u skladu sa namjenama.
Članak 5.
Stvarni izdaci proračunskog korisnika moraju
biti u skladu s odobrenim iznosima.
Sredstva iz stavka 1, ovog članka dodjeljuju se
na osnovu raspoloživih sredstava prema
utvrđenim
tromjesečnim
i
mjesečnim
planovima.
Članak 6.
Postupak nabave investicijskih dobara i usluga
mora se obaviti sukladno Zakonu o javnim
nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni
glasnik BiH, broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06, 12/09).
Članak 7.
Sredstva raspoređena Proračunom ne mogu se
raspoređivati između korisnika. Unutar jednog
korisnika može se praviti preraspodjela
sredstava po namjenama te po vrstama rashoda
o čemu odlučuje Općinski načelnik.
Članak 8.
Sredstva tekuće pričuve, koja iznose
26.650KM, raspodjeljuju se na sljedeći način:
iznos od 20.000 KM, se sukladno usvojenom
Proračunu, prenosi
na novu stavku
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sufinanciranje sekundarne vodovodne mreže
MZ Vinjani.
Odluku o korištenju
preostalog dijela
sredstava tekuće pričuve u iznosu od 6.650,
donosi načelnik, koji je dužan tromjesečno
izvijestiti Općinsko vijeće o iskorištenim
sredstvima.
Članak 9.
Ako se tijekom godine na temelju zakona
drugog propisa poveća djelokrug ili nadležnost
korisnika onda se sredstva za njegove troškove
ili nekog osiguravaju iz tekuće pričuve.
Članak 10.
Sredstva namijenjena za transfere u kulturu,
šport, škole raspoređivat će se po zaključku
Općinskog načelnika prema odobrenom
Proračunu, po utvrđenim procedurama
financiranja.
Članak 11.
Sredstva namijenjena za transfere udrugama
raspoređuju se po zaključku Općinskog
načelnika prema odobrenom proračunu, po
utvrđenim procedurama financiranja.
Članak 12.
Sredstva za transfere javnim poduzećima,
raspoređivat će se po zaključku Općinskog
načelnika prema utvrđenom proračunu,
sukladno raspoloživim sredstvima u proračunu.
Članak 13.
Sredstva namijenjena za održavanje cesta i
kanala, vršit će se po zaključku Općinskog
načelnika prema odobrenom proračunu, po
utvrđenim procedurama financiranja.
Članak 14.
Sredstva za komunalnu potrošnju, komunalnu
infrastrukturu, te ostale komunalne naknade,
vršit će se po zaključku općinskog načelnika,
prema utvrđenom Proračunu, po utvrđenim
procedurama financiranja.
Članak 15.
Visina sredstava namijenjena za političke
stranke (klubove zastupnika), raspoređivat će
se po zaključku Općinskog načelnika, sukladno
zakonu te razmjerno broju vijećnika u Vijeću,
prema odobrenom proračunu.
Sredstva predviđena za odbor i komisije
raspoređivat će se po zaključku Općinskog
načelnika prema odobrenom Proračunu, po
utvrđenim procedurama financiranja.
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Članak 16.
Sredstva za Mjesne zajednice raspoređivat će
se po zaključku Općinskog načelnika, prema
utvrđenom Proračunu po programu investicija
u Mjesnim zajednicama uvažavajući izdvajanja
za Mjesne zajednice u ranijim godinama. Ova
sredstva se isključivo prenose na račune
dobavljača,
izuzevši
sredstva
za
administrativne troškove, koja će se
doznačavati sa odgovarajuće pozicije u
proračunu za MZ.
Članak 17.
Izdvajanje za kapitalne izdatke vršit će se po
zaključku Općinskog načelnika prema
programu utvrđenih investicija u proračunu,
vodeći računa o prioritetima projekata te
dinamici priljeva sredstava za njihovo
financiranje. Sredstva se ne mogu prebacivati
dobavljačima po ugovoru ili računu za poslove
za koje nije proveden postupak javne nabavke.
Članak 18.
Svi proračunski korisnici moraju izraditi
interne procedure stvaranja obveza koje se
financiraju iz proračuna najkasnije 15 dana
nakon usvajanja ove Odluke.
Evidentiranje obveza proračunskih korisnika
vrši se po sljedećoj klasifikaciji:
- plaće i naknade plaća
- materijalni troškovi po vrstama
- kapitalni izdaci
- transferi iz proračunske pričuve.
Osnove za evidentiranje obveza za plaće i
naknade plaće su:
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinskih
službi,
- Odluka o plaćama dužnosnika i službenika
tijela uprave općine Posušje,
- Odluka o naknadama koje nemaju karakter
plaće.
Osnove za evidentiranje rashoda po osnovu
materijalnih izdataka su:
- račun za nabavku roba i usluga
- ugovori
- ostali financijski dokumenti (zaključci,...)
Isplata obveza proračunskih korisnika ne može
se izvršiti bez odobrenja Načelnika ili osobe
koju on zaduži. Za svaku stvorenu obvezu se
izdaje naredba za plaćanje.
Članak 19.
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Osnova za ispostavu zahtjeva za prijenos
sredstava
za
kapitalne
izdatke
je
dokumentacija o provedenoj proceduri.
Članak 20.
Proračunski korisnik je dužan donijeti interni
akt o blagajničkom maksimumu u tijeku od 15
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Općinski načelnik daje suglasnost na
dostavljeni akt. Isplata troškova po službenom
putovanju i ostalih sitnih materijalnih troškova
osigurava se kroz gotovinu.
Članak 21.
U cilju održavanja financijske ravnoteže i
likvidnosti sva proračunska sredstva se mogu
preusmjeriti za financiranje prioritetnih
rashoda.
Članak 22.
Prioriteti u financiranju rashoda kod
proračunskih korisnika su sljedeći:
- Otplate kredita
- Obaveze za doprinose iz ranijih godina
- Plaće i naknade iz plaća i vijećničke naknade
- Neposredne obveze za robu i usluge
- Tekući transferi
- Kapitalni izdaci
- Kapitalni transferi.
Članak 23.
Zaduživanje općine Posušje vršit će se u
skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i
jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine F BiH, broj: 86/07 i 24/09).
Općine se mogu zadužiti u zemlji i inozemstvu
u svrhu financiranja kapitalnih investicija,
ukoliko zadovoljavaju posebne kriterije.
Članak 24
Svi proračunski korisnici dužni su u roku od 20
dana, po isteku tromjesečja, sačiniti i dostaviti
tromjesečna izvješća Službi za financije, a
godišnje izvješće najkasnije do 31. siječnja
naredne godine.
Članak 25.
Na temelju izvješća Služba za financije
sačinjava konsolidirana tromjesečna izvješća i
godišnje izvješće i dostavlja ih Općinskom
načelniku, Ministarstvu financija Županije
Zapadnohercegovačke, te Uredu za reviziju
financijskog poslovanja institucija BiH.
Članak 26.
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Svi proračunski korisnici su dužni donijeti
pravilnik o internoj kontroli u roku od 30 dana
od usvajanja ove Odluke. Nadzor nad
trošenjem proračunskih sredstava vrši Odbor
za proračun i financije.
Članak 27.
Služba za financije obvezna je podnijeti
općinskom načelniku izvješće o izvršenju
Proračuna za prvo polugodište do kraja
mjeseca kolovoza.
Izvješće iz stavka 1 ovoga članka treba da
sadrži:
- prikaz fiskalnog stanja
- usporedni prikaz utvrđenih i stvarnih prihoda,
izdataka, manjkova i zaduženja te
objašnjenja mogućih razlika
- prijedloge i mjere za poboljšanje stanja
prema nastalim okolnostima.
Članak 28.
Općinski načelnik ima pravo i obvezu odbiti
sve zahtjeve za prijenos sredstava koji nisu
sukladni s ovom Odlukom, po obimu, strukturi
i dinamici odobrenih proračunskih rashoda i
koji nisu utemeljeni na odgovarajućim
odlukama i procedurama utvrđenim ovom
Odlukom.
Članak 29.
Novčanom kaznom od 500 do 1000 KM,
kaznit će se za prekršaj rukovoditelj ili
odgovorna osoba, proračunskog korisnika za
kršenje odredaba ove Odluke u slučajevima:
- da sredstva proračuna ne koriste za namjene
utvrđene Odlukom o proračunu te ako dopusti
stvaranje obveza iznad visine proračuna,
- ako ne donese financijski plan dinamike
rashoda iskazanih mjesečno,
- ako ne utvrdi interne procedure stvaranja
obveza u utvrđenom roku,
- ako ne donese akt o blagajničkom
maksimumu,
- ako ne poštuje propisane procedure nabavke
roba,
- ako o odobrenim donacijama ne obavijesti
Službu financija,
- ako blagovremeno ne dostavlja tromjesečna
izvješća,
- ako ne podnese dokumentaciju službi
financija.
Članak 30.
Ukoliko se do kraja tekuće godine ne donese
proračun za 2010. godinu, primjenjivat će se
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Odluka o privremenom financiranju
odgovarajuće odredbe ove Odluke.

te

Članak 31.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
Službenom glasniku općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-14-333/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 29.12.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 13. stavak 2. alineja 5.
Zakona o načelima lokalne samouprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 49/06) i članka
24. stavak 1. točka 8. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj 1/08 i
8/08), a u vezi s člankom 9. Zakona o dugu,
zaduživanju i jamstvima u Federaciji BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 86/07
i 24/09), Općinsko vijeće općine Posušje na
18. sjednici održanoj
dana 29.12. 2009.
godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju ovlasti Općinskom načelniku
općine Posušje
I.
Ovom Odlukom daje se ovlast Općinskom
načelniku općine Posušje za kratkoročno
zaduženje Općine u 2010. godini, na iznos do
200.000,00 KM.
II
Sredstva iz točke I, koristit će se za izmirenje
obveza za doprinose iz prethodnih godina
javnih ustanova: „Centar za socijalni rad“ i
„Dječji vrtić Posušje“, te Javnog poduzeća
„Radio Posušje“, čiji je osnivač Općina
Posušje.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom glasniku općine
Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
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Broj: 01-14-335/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 29.12.2009. 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, 8/08) Općinsko vijeće
općine Posušje na 18 sjednici, održanoj dana
29.12.2009. donijelo je:
O D L U K U
o pristupanju izradi regulacijskog plana
„Pročistač“
Članak 1.
Ovom
odlukom
pristupa
se
izradi
regulacijskog plana kojim se treba definirati
lokacija za izgradnju postrojenja za
kondicioniranje fekalnih voda „Pročistač“ za
pročišćavanje fekalnih voda iz kanalizacijskog
sustava općine Posušje.
Članak 2.
Područje plana iz ove odluke obuhvaća prostor
od oko 1,5 ha (točna površina će se utvrditi
prilikom izrade plana). Planom iz ove odluke
obuhvaćeno je zemljište koje se nalazi u
naselju Čitluk, na lokalitetu „Topala“ u
Posušju, općina Posušje. Točna lokacija će se
odrediti prilikom provođenja potrebne
procedure izrade i usvajanja plana.
Članak 3.
Smjernice za izradu regulacijskog plana
„Pročistač“ su sljedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno regulacijskim
planom „Pročistač“, uzimajući u obzir stanje
na terenu i već postojeću prostorno - plansku
dokumentaciju, definirati lokaciju za izgradnju
postrojenja za kondicioniranje fekalnih voda
„Pročistač“ za pročišćavanje fekalnih voda iz
kanalizacijskog sustava općine Posušje.
Napomena: Izgradnja i uporaba postrojenja za
kondicioniranje fekalnih voda „Pročistača“
mora zadovoljavati uvjet da ne izazivaju štetne
posljedice po okoliš.
Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade Plana su
osigurana u Proračunu općine Posušje.
Članak 5.
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Za nositelja pripreme za izradu regulacijskog
plana „Pročistač“ 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 plana „Pročistač“ 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 njegovo 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: 01-23-336/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 29.12.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na
temelju
članka 39. Zakona o
ustanovama („Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke“ broj:7/98) i članka 24.
točke 18. Statuta općine Posušje („Službeni
glasnik općine“ broj: 1/08 i 8/08) Općinsko
vijeće općine Posušje, na 18. sjednici održanoj
dana 29.12.2009. godine donijelo je:
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na razrješenje
ravnatelja Centra za socijalni rad Posušje
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I.
Daje se suglasnost na razrješenje Stipana
Penave iz Posušja, ravnatelja Centra za
socijalni rad Posušje, kojeg je razriješilo
Upravno vijeće Odlukom broj: 02-231/09 od
10.12.2009. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljen u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-332/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 29.12.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 116. Statuta općine Posušje
(«Službeni glasnik općine Posušje«, broj: 1/08
i 8/08), a pozivom na članak 54. stavak 3.
Zakona o građevinskom zemljištu («Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj:
25/03, 16/04 i 76/05), postupajući po zahtjevu
Anice Ćuk ud. Frane iz Broćanca, broj: 05-31375/09 od 20.08.2009. godine radi davanja
suglasnosti prometovanja nedovršene zgrade,
Općinsko vijeće Općine Posušje na 18. sjednici
održanoj dana 29.12.2009. godine, d o n o s i
Z A K LJ U Č A K
I. Daje se suglasnost Anici Ćuk ud. Frane iz
Broćanca b.b. općina Posušje da može izvršiti
prometovanje-prodaju nedovršene zgradeobjekta, zajedno sa zemljištem pod zgradom i
zemljištem koje služi za redovnu upotrebu
zgrade, koja se nalazi
na gradskom
građevinskom zemljištu označenom kao k.č.
broj: 2190/175, P.L. 139, k.o. Posušje,
površine 560 m2, državno vlasništvo s dijelom
1/1.
II. Upis prava korištenja na gradskom
građevinskom zemljištu, iz točke I. izreke
zaključka, na kupca izvršit će se na temelju
kupoprodajnog ugovora i
Suglasnosti
Općinskog vijeća iz točke I. izreke zaključka.
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III. Zaključak stupa na pravnu snagu danom
donošenja a ima se objaviti u Službenom
glasniku općine Posušje.

Obrazloženje
Anica (ud. Frane) Ćuk iz Broćanca-općina
Posušje je podnijela zahtjev da joj se da
suglasnost za otuđenje nedovršene zgrade čiju
izgradnju
je
započela
na
gradskom
građevinskom zemljištu koje joj je kao supruzi
poginulog branitelja dodijeljeno radi građenja,
Rješenjem broj:20-31-206/01, a koju izgradnju
je započela sukladno izdanoj građevnoj
dozvoli broj: 04- 23-286/08.
U zahtjevu je navela da navedenu gradnju ne
može nastaviti zbog veoma teške financijske
situacije u kojoj se našla i što joj u nastavku
izgradnje ne žele pomagati djeca koji su u
početku izgradnje sudjelovali u istoj ali su u
međuvremenu napustili obiteljsku kuću
(zasnovali svoje obitelji i žive na drugim
adresama) tako da ne žele više ni pomagati u
izgradnji započete zgrade a podnositeljici
zahtjeva samoj to nije moguće a niti joj je
samoj potrebna jer u njoj i da je može završiti
ne bi živjela (istu je željela izgraditi za svoju
djecu i uz pomoć svoje djece koji su od toga
odustali a ona sama ne može).
Nastavak daljnje izgradnje predmetnog objekta
iziskuje znatna financijska sredstva koja
podnositeljica zahtjeva ne može osigurati jer
joj je jedini izvor prihoda mirovina čiji iznos
ne pokriva njene
svakodnevne troškove
života.
Dokaz: Zapisnik o uzimanju izjave od
podnositeljice zahtjeva, Potvrda o visini
mirovine.
Na temelju iznijetog razloga, Općinsko vijeće
je utvrdilo da je zahtjev opravdan te da
podnositeljici zahtjeva treba dati suglasnost za
otuđenje nedovršene zgrade izgrađene na
predmetnom građevinskom zemljištu.
Da će se upis prava korištenja predmetnog
zemljišta na kupca izvršiti na osnovu
kupoprodajnog
ugovora
i
suglasnosti
Općinskog vijeća-ovog zaključka, određeno je
stavkom 4. članka 54. Zakona o građevinskom
zemljištu.
Temeljem izloženog a pozivom na članak 54.
Zakona o građevinskom zemljištu, riješeno je
kao u izreci.
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Ovo rješenje ima karakter akta raspolaganja te
se protiv istog ne može podnijeti žalba niti
pokrenuti upravni spor.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-375/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 29.12.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 116. Statuta općine Posušje
(«Službeni glasnik općine Posušje«, broj: 1/08
i 8/08), a pozivom na članak 54. stavak 3.
Zakona o građevinskom zemljištu («Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj:
25/03, 16/04 i 76/05 ), postupajući po zahtjevu
Grge (Joze) Stipić iz Splita, Škrape br. 26, R.
Hrvatska, broj: 05-31-501//09 od 09.11.2009.
godine radi davanja suglasnosti prometovanja
nedovršene zgrade, Općinsko vijeće Općine
Posušje na 18. sjednici održanoj dana
29.12.2009. godine, d o n o s i
Z A K LJ U Č A K
I. Daje se suglasnost Grgi Stipić sinu Joze iz
Splita, Škrape br. 26, R. Hrvatska da može
izvršiti prometovanje-prodaju nedovršene
zgrade-objekta, zajedno sa zemljištem pod
zgradom i koje služi za redovnu upotrebu
zgrade, koja se nalazi na
gradskom
građevinskom zemljištu označenom kao k.č.
broj: 3734, P.L. 1373, k.o. Posušje, površine
522 m2.
II. Upis prava korištenja iz točke I. izreke
zaključka na kupca izvršit će se na temelju
kupoprodajnog ugovora i
Suglasnosti
Općinskog vijeća iz točke I. izreke zaključka.
III. Zaključak stupa na pravnu snagu danom
donošenja a ima se objaviti u službenom
glasniku općine Posušje.
Obrazloženje
Grgo (Joze) Stipić iz Splita, Škrape br. 26, R.
Hrvatska je podnio zahtjev Općinskom vijeću
putem ove Službe da mu se da suglasnost za
otuđenje nedovršene zgrade čiju izgradnju je
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započeo na gradskom građevinskom zemljištu
pobliže označenom u izreci ovog zaključka, a
koje mu je dodijeljeno na korištenje radi
izgradnje trajnog objekta i na kojem je
sukladno izdanoj građevnoj dozvoli-rješenju
broj: 02/VI-361-9/89 započeo izgradnju
stambenog objekta.
Međutim, to je bila samo njegova pusta želja
jer u međuvremenu teško obolio (operirao je
tumor na vratu na Institutu za tumore u
Zagrebu), te je nastavak izgradnje na
predmetnom objektu kako iz zdravstvenih tako
i financijskih razloga postao nemoguć.
Mislio je da će mu u nastavku gradnje pomoći
i njegova djeca (koja žive na istoj adresi i koja
su u međuvremenu zasnovala svoje obitelji) ali
ni oni to više nisu u stanju (jer se brinu za
svoje obitelji) te podnositelju zahtjeva pomažu
svakodnevno u bolesti (financiraju troškove
liječenja i na drugi način mu pomažu) tako da
je nastavak daljnje izgradnje nemoguć a i
nepotreban jer podnositelj zahtjeva s obzirom
na godine i tešku bolest sve i da ima
financijska sredstva isti ne bi koristio jer
primoran da nastavi živjeti sa svojom djecom
jer su mu prijeko potrebna.
U postupku koji je prethodio donošenju ovog
zaključka utvrđeno je da je zgrada za koju
imenovani traži suglasnost za otuđenje
nedovršena, te da je ista ne može otuđiti bez
suglasnosti Općinskog vijeća (Dokaz: Uviđaj
na licu mjesta)
Nastavak daljnje izgradnje predmetnog objekta
iziskuje znatna financijska sredstva koja
podnositelj zahtjeva ne može osigurati jer je
kako je nedvojbeno utvrđeno da je veoma stara
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i teško bolesna osoba, nesposobna za
samostalan život i financijska ulaganjamirovina koja mu je jedini izvor prihoda, bez
financijske pomoći djece, nije dostatna za
njegovo liječenje.
Dokaz: Zapisnik o uzimanju izjave od
podnositelja zahtjeva, Uvid u liječničku
dokumentaciju.
Na temelju iznijetog razloga, Općinsko vijeće
je utvrdilo da je zahtjev opravdan te da
podnositelju zahtjeva treba dati suglasnost za
otuđenje nedovršene zgrade izgrađene na
predmetnom građevinskom zemljištu jer su
ispunjeni uvjeti iz članka 54. stavak 3. Zakona
o građevinskom zemljištu.
Da će se upis prava korištenja na predmetnom
zemljištu, na kupca, izvršiti na temelju
kupoprodajnog
ugovora
i
suglasnosti
Općinskog vijeća-ovog zaključka, određeno je
stavkom 4. članka 54. Zakona o građevinskom
zemljištu.
Temeljem izloženog a pozivom na članak 54.
Zakona o građevinskom zemljištu, riješeno je
kao u izreci.
Ovo rješenje ima karakter akta raspolaganja te
se protiv istog ne može podnijeti žalba niti
pokrenuti upravni spor.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-501/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 29.12.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________
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