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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, 8/08 i 2/10), Općinsko
vijeće općine Posušje na 27. sjednici održanoj
dana 25.10.2010. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana „Donji Jukići
(Jukića okuč) – Gornji Jukići“
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana za lokalitet koji se
nalazi između naselja Donjih Jukića („Jukića
okuč“) i naselja Gornji Jukići u Posušju,
općina Posušje.
Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
koje se nalazi između naselja Donjih Jukića
(„Jukića okuč“) i naselja Gornji Jukići u
Posušju, općina Posušje, tj. zemljište koje se
nalazi uz postojeći put koji povezuje navedena
naselja.
Članak 3.
Smjernice za izradu izmjene i dopune
regulacijskog plana „Donji Jukići (Jukića
okuč) – Gornji Jukići “ su sljedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno planom
„Donji Jukići (Jukića okuč) – Gornji Jukići“
uzimajući u obzir stanje na terenu izvršiti
preoblikovanje parcela obuhvaćenih planom i
preoblikovanje postojećeg puta za potrebe
prometnog povezivanja navedenih naselja.
Planom je potrebno izvršiti definiranje puta
koji povezuje navedena naselja i to počevši od
Zagrebačke ulice koja prolazi naseljem Donji
Jukići („Jukića okuč“) do naselja Gornji Jukići.
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 „Donji Jukići
(Jukića okuč) – Gornji Jukići “ 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
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prostora s ciljem da se izradom regulacijskog
plana usklade potrebe i planska rješenja.
Članak 6.
Za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana
„Donji Jukići (Jukića okuč) – Gornji Jukići“
odredit će se najpovoljniji ponuditelj koji će
biti odabran putem javnog natječaja.
Sukladno 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 po 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: 01-23-180/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 44. stavak 4. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne
novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj
7/98), kao i članka 24. točka 2. i 114. stavak 2.
Statuta općine Posušje («Službeni glasnik
općine Posušje», broj 1/08, 8/08 i 2/10),
Općinsko vijeće općine Posušje, na 27. sjednici
održanoj dana 25.10.2010. godine, donijelo je
ODLUKU
o visini naknade za korištenje usluga
Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina naknade za
korištenje usluga Dječjeg vrtića „Bajka“
Posušje (u daljem tekstu: Vrtić).

Broj 9 – stranica 173

Službeni glasnik općine Posušje

Članak 2.
Naknada za cjelodnevni boravak u Vrtiću
iznosi 180,00 KM mjesečno po djetetu.
Članak 3.
Naknada za cjelodnevni boravak po djetetu
iznosi 160,00 KM mjesečno, ukoliko je dvoje i
više djece iz obitelji u Vrtiću.
Članak 4.
Visina naknade za poludnevni boravak iznosi
60 % od iznosa cjelodnevnog boravka.
Članak 5.
Visina naknade za produženi boravak iznosi
dodatnih 15,00 KM mjesečno.
Članak 6.
Visina naknade za dijete bez oba roditelja
plaća se u visini 50% od iznosa cjelodnevnog
boravka, uz obvezu osnivatelja da ovu razliku
nadoknadi Vrtiću.
Članak 7.
Ova Odluka 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: 01-38-192/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 31. Zakona o dopunskim
pravima branitelja i članova njihovih
obitelji
(„Narodne
novine
Županije
Zapadnohercegovačke“, broj 9/06) kao i članka
24. točka 2. i 114. stavak 2. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj 1/08, 8/08 i 2/10), Općinsko vijeće općine
Posušje na 27. sjednici održanoj dana
25.10.2010. godine, donosi
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dodijeljeno građevinsko zemljište ratnih vojnih
invalida i članova njihovih obitelji, članova
obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja
(u daljnjem tekstu: obitelji poginulih, umrlih i
nestalih branitelja) i demobiliziranih branitelja,
bračnog druga umrlog branitelja i ratnog
vojnog
invalida,
osoba
zaslužnih
u
Domovinskom ratu (dobitnika ratnih priznanja
i odličja), koji imaju prebivalište na području
općine Posušje.
Članak 2.
Pod ratnim vojnim invalidima i članovima
njihovih obitelji, članovima obitelji poginulih,
umrlih i nestalih branitelja i umrlog ratnog
vojnog invalida, demobiliziranih branitelja i
osobama dobitnicima ratnih priznanja i odličja,
podrazumijevaju se osobe iz članka 2. do 9.
Zakona o dopunskim pravima branitelja i
članova njihovih obitelji, koji imaju
prebivalište na području općine Posušje, više
od jedne godine od dana stupanja na snagu ove
Odluke.
Članak 3.
Osobe iz članka 1. ove Odluke oslobađaju se
obveze plaćanja naknade za dodijeljeno
građevinsko zemljište za izgradnju stambenog
objekta na kome pravo raspolaganja ima
općina kada prvi put rješava svoje stambeno
pitanje, odnosno izgradnju poslovnog prostora
u kojem će biti riješeno i njihovo zaposlenje i
to:
- plaćena naknada za preuzeto zemljište do
200 m četvornih za gradsko građevinsko
zemljište, odnosno 400 m četvornih za ostalo
građevinsko zemljište.

ODLUKU
o subvencioniranju plaćanja naknade za
dodijeljeno građevinsko zemljište

Članak 4.
Postupak ostvarivanja i zaštite prava po ovoj
Odluci osigurava se sukladno odredbama
Zakona o upravnom postupku („Službene
novine Federacije BiH“,broj 2/98 i 48/99),
Zakon o građevinskom zemljištu i Odluke o
građevinskom zemljištu.
Uvjerenje da li osoba zadovoljava uvjete iz ove
Odluke (da li ima pravo na subvencije), uz
podneseni zahtjev i priloženu potrebnu
dokumentaciju, izdaje Služba za branitelje
općine Posušje.

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i
postupak
za
ostvarivanje
prava
na
subvencioniranje obveze plaćanja naknade za

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objave u Službenom glasniku općine
Posušje.
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Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 3.

Broj: 01-41-199/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 24. točka 2. i članka 114.
Statuta općine Posušje («Službeni glasnik
općine«, broj: 1/08 i 8/08) i članka 23. Zakona
o izvlaštenju («Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine», broj: 70/07) u predmetu
rješavanja imovinsko pravnih odnosa-stjecanja
prava vlasništva na zemljištu na kojem je
utvrđen javni interes, Općinsko vijeće općine
Posuše, na 27. sjednici održanoj dana
25.10.2010. godine, d o n o s i:
ODLUKU
o davanju ovlasti Općinskom načelniku
za zaključivanje ugovora o prenošenjupribavljanju nekretnina-zemljišta
Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Posušje
da može zaključiti ugovor o zamjeni
nekretnina-zemljišta kako slijedi:
Članak 1.
Općina Posušje daje u zamjenu
nekretninu-zemljište označeno kao:
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svoju

k.č. broj: 2514/14, K.O. Širića Brig, površine
3482 m2, upisano u posjedovnom listu broj 58,
državno vlasništvo-korisnik Općina Posušje;
za 2/3 nekretnine-zemljišta označenog kao:
k.č. broj: 2510, K.O. Širića Brig, površine
5113 m2, upisano u posjedovnom listu broj
159, vlasništvo-suvlasništvo Miličević (Joze)
Jerke u dijelu od 2/3.
Članak 2.
Prijenos prava-zamjena
na nekretninamazemljištu iz članka 1. ove Odluke vrši se na
zahtjev vlasnika-suvlasnika zemljišta Miličević
(Joze) Jerke iz Broćanca, broj: 05-31-319/10
od 09.08. 2010. godine;
s kojim prijedlogom je suglasna općina Posušje
kao korisnik izvlaštenja, na temelju utvrđenog
javnog interesa Regulacijskim planom
«KLJENAK» broj: 01-23-300/08 od 30.01.2009.
godine, radi rješavanja imovinsko pravnih
odnosa na predmetnom zemljištu.

Odmah po stupanja na pravnu snagu ove
Odluke zaključit će se ugovor o zamjeni
nekretnina-zemljišta iz točke 1. Odluke između
Općine Posušje, zastupane po Općinskom
načelniku, s jedne strane i vlasnika zemljišta,
navedenih u točki 1. odluke, s druge strane.
Članak 4.
Zamjena predmetnih nekretnina-zemljišta se
vrši u omjeru ekvivalenta državnog za
privatno, tako da površina privatnog dijela
zemljišta koje je predmet zamjene približno
odgovara površini državnog zemljišta koje se
daje u zamjenu za privatno zemljište.
Članak 5.
Ova Odluka se ima objaviti u Službenom
glasniku općine Posušje i ista stupa na pravnu
snagu nakon njene objave u Službenom
glasniku.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-31-170/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 4. stavak 2. Zakona o
prometu nepokretnosti («Službeni list SR
BiH», broj: 38/78, 4/89, 29/90 i 22/91) članka
24. i 114. Statuta Općine («Službeni glasnik
Općine», broj: 1/08 i 8/08), Općinsko vijeće
općine Posušje, na 27. sjednici održanoj dana
25.10.2010. godine, donosi:
ODLUKU
o gubljenju statusa nepokretnosti u općoj
upotrebi
Članak 1.
Utvrđuje se da je izgubilo status nekretnine u
općoj upotrebi-puta zemljište označeno kao:
k.č. broj: 2081/4, Ulica, površine 92 m2 i
k.č. broj: 2081/5, Ulica, površine 72 m2; obje
upisane u posjedovnom listu broj 135, k.o.
Posušje, državno vlasništvo-korisnik Putovi
Posušje.
Članak 2.
Utvrđuje se da su nekretnine iz članka 1. ove
Odluke postale sastavni dio izgrađenih
građevinskih parcela i to:
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k.č. broj: 2081/4, k.o. Posušje sastavni dio
izgrađene građevinske parcele Jukić (Milana)
Ljube iz Posušja, Bartola Kašića b.b.; a
k.č. broj: 2081/5, k.o. Posušje sastavni dio
izgrađene građevinske parcele Bakula (Mate)
Petra iz Posušja, Bartola Kašića b.b; po Odluci
o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog
plana «POSUŠJE» (Ul. Bartola Kašića i Ul.
Hrvoja Vukčića Hrvatinića), broj: 01-23-39/10
od 14.07.2010. godine.
Članak 3.
Služba za imovinsko-pravne, geodetske
poslove i katastar brisat će izvršeni upis
nekretnine-zemljišta u općoj upotrebi iz članka
1. ove Odluke, a navedeno zemljište će se
upisati kao državno vlasništvo čiji je nositelj
prava Općina Posušje sa dijelom 1/1.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na pravnu snagu danom
donošenja a ista se ima objaviti u Službenom
glasniku općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-31-196/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 44. a u svezi članka 45.
stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu
(«Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj: 25/03 i 67/05), članka
200. Zakona o upravnom postupku («Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj:
2/98 i 48/99), nakon provedenog javnog
natječaja
za
dodjelu
neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,
uz
pribavljeno
Mišljenje
Općinskog
pravobraniteljstva M:8/10, Općinsko vijeće
općine Posušje, na 27. sjednici održanoj dana
25.10.2010. godine, donosi
R J E Š E NJ E
I. Vokel-u d.o.o Posušje iz Posušja, Vinjani
b.b. se dodjeljuje na korištenje radi građenja
građevinsko zemljište državnog karaktera
označeno kao k.č. broj: 3962/13, upisano u
posjedovnom listu broj 40, k.o. Vinjani,
površine 1530 m2.
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II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Vokel d.o.o Posušje je
dužan platiti naknadu u iznosu od 15.733,30
KM
(slovima: petnaest tisuća sedamsto
trideset tri konvertibilne marke i 30 feniga),
na
proračun
općine
Posušje,
broj:
3382002200101010, sve u roku od 15-est dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.
III. Imenovani gubi pravo korištenja zemljišta
radi građenja iz članka I. Rješenja ako u roku
od jeden godine od dana pravomoćnosti ovog
Rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi
građenja ne podnese zahtjev da mu se izda
građevna dozvola-odobrenje, odnosno ako u
roku od jedne godine od izdavanja građevne
dozvole-odobrenja za građenje ne izvede
pretežit dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.
IV. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu
iz točke I. izreke Rješenja, po njegovoj
pravomoćnosti, izvršit će se uknjižba prava
korištenja radi građenja u Zemljišnim
knjigama u Općinskom sudu u Širokom
Brijegu, u korist Vokel-a d.o.o. Posušje,
Vinjani b.b.-općina Posušje, dok će Služba za
imovinsko-pravne, geodetske poslove i
katastar općine Posušje evidentirati nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda.
Obrazloženje
Za predmetno neizgrađeno građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu na lokalitetu
Vinjanski dom, k.o. Vinjani, označeno kao u
točki I. izreke Rješenja, raspisan je javni
natječaj, objavljen na oglasnoj ploči Općine
Posušje, mjesne zajednice, Web stranici
Općine Posušje www.posusje.net i u javnom
glasilu «Dnevni list» Mostar 26.07.2010.
godine.
Na javni natječaj su pristigle 3 uredne prijave.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 17.08.2010. godine u 12,00 sati izvršilo i
zapisnički evidentiralo (Zapisnik o otvaranju
prijava za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta u državnom vlasništvu za LOT 6,
broj: 01-531/10 od 17.08. 2010. godine) javno
otvaranje prijava i nakon provedenog postupka
donijelo Prijedlog o dodjeli građevinskog
zemljišta za LOT 6, Br: 01-531/10 0d 09.09.
2010. godine i predložilo Općinskom vijeću
da predmetno zemljište dodijeli Vokel-u d.o.o.
Posušje, po cijeni postignutoj u predmetnom
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postupku u iznosu od 16.233,30 KM,
umanjenu za uplaćenu kauciju od 500,00 KM
tako da je preostalo za uplatiti 15.733,30 KM,
kako je to i navedeno u točki II. izreke
Rješenja.
Postupajući po prijedlogu Povjerenstva za
dodjelu predmetnog građevinskog zemljišta,
Općinsko vijeće je utvrdilo i postupilo kao u
izreci Rješenja iz slijedećih razloga jer je
- Za dodjelu predmetnog neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
raspisan javni natječaj kako je to i propisano
člankom 45. stavak 1. i članka 46. Zakona o
građevinskom zemljištu
- Sukladno Odluci o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj: 3/04,
11/05, 4/08 i 5/10) proveden postupak po
raspisanom javnom natječaju za predmetno
neizgrađeno građevinsko zemljište i za isto
određena naknada sukladno članku 4. Odluke o
izmjenama i dopunama odluke o građevinskom
zemljištu («Službeni glasnik općine Posušje»,
broj: 4/08).
S obzirom na naprijed navedeno sukladno
članku 45. stavak 1. Zakona o građevinskom
zemljištu 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 Široki Brijeg, u roku
od 30 dana od dana dostave Rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-399/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 44. a u svezi članka 45.
stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu
(«Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj: 25/03 i 67/05), članka
200. Zakona o upravnom postupku («Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj:
2/98 i 48/99), nakon provedenog javnog
natječaja
za
dodjelu
neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,
uz
pribavljeno
Mišljenje
Općinskog
pravobraniteljstva M:10/10, Općinsko vijeće

26. listopada 2010. godine

općine Posušje, na 27. sjednici održanoj dana
25.10.2010. godine, donosi
R J E Š E NJ E
I. Vokel-u d.o.o. Posušje iz Vinjana b.b.općina Posušje se dodjeljuje na korištenje radi
građenja neizgrađeno građevinsko zemljište
državnog karaktera označeno kao k.č. broj:
3962/14, upisano u posjedovnom listu broj 40,
k.o. Vinjani, površine 1506 m2.
II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Vokel d.o.o. Posušje
je dužan platiti naknadu u iznosu od 15.478,66
KM
(slovima:petnaest
tisuća
četiristo
sedamdeset osam konvertibilnih maraka i 66
feniga), na proračun općine Posušje, broj:
3382002200101010, sve u roku od 15-est dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.
III. Imenovani gubi pravo korištenja zemljišta
radi građenja iz članka I. Rješenja ako u roku
od jeden godine od dana pravomoćnosti ovog
Rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi
građenja ne podnese zahtjev da mu se izda
građevna dozvola-odobrenje, odnosno ako u
roku od jedne godine od izdavanja građevne
dozvole-odobrenja za građenje ne izvede
pretežit dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.
IV. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu
iz točke I. izreke Rješenja, po njegovoj
pravomoćnosti, izvršit će se uknjižba prava
korištenja radi građenja u Zemljišnim
knjigama u Općinskom sudu u Širokom
Brijegu, u korist Vokel-a d.o.o Posušje,
Vinjani b.b.-općina Posušje, dok će Služba za
imovinsko-pravne, geodetske poslove i
katastar općine Posušje evidentirati nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda.
Obrazloženje
Za predmetno neizgrađeno građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu na lokalitetu
Vinjanski dom, k.o. Vinjani, označeno kao u
točki I. izreke Rješenja, raspisan je javni
natječaj, objavljen na oglasnoj ploči Općine
Posušje, mjesne zajednice, Web stranici općine
Posušje www.posusje.net i u javnom glasilu
«Dnevni list» Mostar 26.07.2010. godine.
Na javni natječaj su pristigle 3 uredne prijave.
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Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 17.08. 2010. godine u 12,00 sati izvršilo
i zapisnički evidentiralo (Zapisnik o otvaranju
prijava za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta u državnom vlasništvu za LOT 6,
broj: 01-531/10 od 17.08.2010. godine) javno
otvaranje prijava i nakon provedenog postupka
donijelo Prijedlog o dodjeli građevinskog
zemljišta za LOT 6, Br: 01-531/10 0d
09.09.2010. godine i predložilo Općinskom
vijeću da predmetno zemljište dodijeli Vokel-u
d.o.o. Posušje, po cijeni postignutoj u
predmetnom postupku u iznosu od 15.978,66
KM, umanjenu za uplaćenu kauciju od 500,00
KM tako da je preostalo za uplatiti 15.478,66
KM, kako je to i navedeno u točki II. izreke
Rješenja.
Postupajući po prijedlogu Povjerenstva za
dodjelu predmetnog građevinskog zemljišta,
Općinsko vijeće je utvrdilo i postupilo kao u
izreci Rješenja iz slijedećih razloga jer je
- Za dodjelu predmetnog neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
raspisan javni natječaj kako je to i propisano
člankom 45. stavak 1. i članka 46. Zakona o
građevinskom zemljištu.
- Sukladno Odluci o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj: 3/04,
11/05, 4/08 i 5/10) proveden postupak po
raspisanom javnom natječaju za predmetno
neizgrađeno građevinsko zemljište, i za isto
određena naknada sukladno članku 4. Odluke o
izmjenama i dopunama odluke o građevinskom
zemljištu («Službeni glasnik općine Posušje»,
broj: 4/08).
S obzirom na naprijed navedeno sukladno
članku 45. stavak 1. Zakona o građevinskom
zemljištu 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 Široki Brijeg, u roku
od 30 dana od dana dostave Rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-400/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________
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Temeljem članka 44. a u svezi članka 45.
stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu
(«Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj: 25/03 i 67/05), članka
200. Zakona o upravnom postupku («Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine«,
broj: 2/98 i 48/99), nakon provedenog
javnog natječaja za dodjelu neizgrađenog
građevinskog
zemljišta u državnom
vlasništvu, uz pribavljeno Mišljenje Općinskog
pravobraniteljstva M:9/10., Općinsko vijeće
općine Posušje, na 27. sjednici održanoj dana
25.10.2010. godine, donosi
R J E Š E NJ E
I. Vokel-u d.o.o. Posušje iz Vinjana b.b.općina Posušje se dodjeljuje na korištenje radi
građenja građevinsko zemljište državnog
karaktera označeno kao k.č. broj: 3962/15,
upisano u posjedovnom listu broj 40, k.o.
Vinjani, površine 1479 m2.
II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Vokel d.o.o. Posušje
je dužan platiti naknadu u iznosu od 15.192,19
KM (slovima: petnaest tisuća sto devedeset
dvije konvertibilne marke i 19 feniga), na
proračun
općine
Posušje,
broj:
3382002200101010, sve u roku od 15-est dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.
III. Imenovani gubi pravo korištenja zemljišta
radi građenja iz članka I. Rješenja ako u roku
od jeden godine od dana pravomoćnosti ovog
Rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi
građenja ne podnese zahtjev da mu se izda
građevna dozvola-odobrenje, odnosno ako u
roku od jedne godine od izdavanja građevne
dozvole-odobrenja za građenje ne izvede
pretežit dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.
IV. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu
iz točke I. izreke Rješenja, po njegovoj
pravomoćnosti, izvršit će se uknjižba prava
korištenja radi građenja u Zemljišnim
knjigama u Općinskom sudu u Širokom
Brijegu, u korist Vokel-a d.o.o Posušje,
Vinjani b.b., dok će Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar općine
Posušje evidentirati nastale promjene u
pogledu prava korištenja i posjeda.
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Obrazloženje
Za predmetno neizgrađeno građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu na lokalitetu
Vinjanski dom, k.o. Vinjani, označeno kao u
točki I. izreke Rješenja, raspisan je javni
natječaj, objavljen na oglasnoj ploči Općine
Posušje, mjesne zajednice, Web stranici
Općine Posušje www.posusje.net i u javnom
glasilu «Dnevni list» Mostar 26.07.2010.
godine.
Na javni natječaj su pristigle 3 uredne prijave.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 17.08.2010. godine u 12,00 sati izvršilo i
zapisnički evidentiralo (Zapisnik o otvaranju
prijava za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta u državnom vlasništvu za LOT 6,
broj: 01-531/10 od 17.08. 2010. godine) javno
otvaranje prijava i nakon provedenog postupka
donijelo Prijedlog o dodjeli građevinskog
zemljišta za LOT 6, Br: 01-531/10 0d 09.09.
2010. godine i predložilo Općinskom vijeću
da predmetno zemljište dodijeli Vokel-u d.o.o.
Posušje, po cijeni postignutoj u predmetnom
postupku u iznosu od 15.692,19 KM,
umanjenu za uplaćenu kauciju od 500,00 KM
tako da je preostalo za uplatiti 15.192,19 KM,
kako je to i navedeno u točki II. izreke
Rješenja.
Postupajući po prijedlogu Povjerenstva za
dodjelu predmetnog građevinskog zemljišta,
Općinsko vijeće je utvrdilo i postupilo kao u
izreci Rješenja iz slijedećih razloga jer je
- Za dodjelu predmetnog neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
raspisan javni natječaj kako je to i propisano
člankom 45. stavak 1. i članka 46. Zakona o
građevinskom zemljištu
- Sukladno Odluci o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik Općine Posušje», broj:
3/04, 11/05, 4/08 i 5/10) proveden postupak po
raspisanom javnom natječaju za predmetno
neizgrađeno građevinsko zemljište, i za isto
određena naknada sukladno članku 4. Odluke o
izmjenama i dopunama odluke o građevinskom
zemljištu («Službeni glasnik općine Posušje»,
broj: 4/08).
S obzirom na naprijed navedeno sukladno
članku 45. stavak 1. Zakona o građevinskom
zemljištu riješeno je kao u izreci ovog
Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali
se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
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tužbe Županijskom sudu Široki Brijeg, u roku
od 30 dana od dana dostave Rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-401/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 44. a u svezi članka 45.
stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu
(«Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj: 25/03 i 67/05), članka
200. Zakona o upravnom postupku («Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj:
2/98 i 48/99), nakon provedenog javnog
natječaja, uz pribavljeno Mišljenje Općinskog
pravobraniteljstva M:11/10., Općinsko vijeće
općine Posušje, na 27. sjednici održanoj dana
25.10.2010. godine, donosi
R J E Š E NJ E
I. Ivoni Čamber iz Vira-općina Posušje se
dodjeljuje se na korištenje radi građenja
građevinsko zemljište državnog karaktera
označeno kao k.č. broj: 2190/168, lokalitet
Meljakuša III, upisano u posjedovnom listu
broj 136, k.o.Posušje, površine 560 m2.
II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Ivona Čamber je dužna
platiti naknadu u iznosu od 26.380, 00 KM
(slovima: dvadeset šest tisuća trista osamdeset
konvertibilnih maraka), na proračun općine
Posušje, broj: 3382002200101010, sve u roku
od 15-est dana po pravomoćnosti ovog
Rješenja.
III. Imenovana gubi pravo korištenja zemljišta
radi građenja iz članka I. Rješenja ako u roku
od jeden godine od dana pravomoćnosti ovog
Rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi
građenja ne podnese zahtjev da joj se izda
građevna dozvola-odobrenje za građenje,
odnosno ako u roku od jedne godine od
izdavanja građevne dozvole-odobrenja za
građenje ne izvede pretežit dio radova na
građevini, tj. izgradnju s prvom nadzemnom
stropnom konstrukcijom.
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IV. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu
iz točke I. izreke Rješenja, po njegovoj
pravomoćnosti, izvršit će se uknjižba prava
korištenja radi građenja u Zemljišnim
knjigama u Općinskom sudu u Širokom
Brijegu, u korist Ivone Čamber iz Vira-općina
Posušje, dok će Služba za imovinsko-pravne,
geodetske poslove i katastar općine Posušje
evidentirati nastale promjene u pogledu prava
korištenja i posjeda.
Obrazloženje
Za predmetno neizgrađeno građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu na lokalitetu
Meljakuša III, označeno kao u točki I. izreke
Rješenja, raspisan je javni natječaj, objavljen
na oglasnoj ploči Općine Posušje, mjesne
zajednice, Web stranici Općine Posušje
www.posusje.net i u javnom glasilu «Dnevni
list» Mostar 26.07.2010. godine.
Na javni natječaj su pristigle blagovremeno 3
prijave.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 17.08.2010. godine u 12,00 sati izvršilo i
zapisnički evidentiralo (Zapisnik o otvaranju
prijava za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta u državnom vlasništvu za LOT 2,
broj: 01-531/10. od 17.08.2010. godine) javno
otvaranje prijava i nakon provedenog postupka
donijelo Prijedlog o dodjeli građevinskog
zemljišta za LOT 2, br: 01-531/10. od
09.09.2010. godine i predložilo Općinskom
vijeću da predmetno zemljište dodijeli Ivoni
Čamber, po cijeni postignutoj u predmetnom
postupku u iznosu od 26.880,00
KM,
umanjenu za uplaćenu kauciju od 500,00 KM
tako da je preostalo za uplatiti 26.380,00 KM,
kako je to i navedeno u točki II. izreke
Rješenja.
Postupajući po prijedlogu Povjerenstva za
dodjelu predmetnog građevinskog zemljišta,
Općinsko vijeće je utvrdilo i postupilo kao u
izreci Rješenja iz slijedećih razloga jer je
- Za dodjelu predmetnog neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
raspisan javni natječaj kako je to i propisano
člankom 45. stavak 1. i članka 46. Zakona o
građevinskom zemljištu
- Sukladno Odluci o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj: 3/04,
11/05, 4/08 i 5/10) proveden postupak po
raspisanom javnom natječaju za predmetno
neizgrađeno građevinsko zemljište i za isto
određena naknada sukladno članku 4. Odluke o
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izmjenama i dopunama odluke o građevinskom
zemljištu («Službeni glasnik općine Posušje»,
broj: 4/08).
S obzirom na naprijed navedeno sukladno
članku 45. stavak 1. Zakona o građevinskom
zemljištu 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 Široki Brijeg, u roku
od 30 dana od dana dostave Rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-391/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 44. a u svezi članka 45.
stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu
(«Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj: 25/03 i 67/05), članka 200
Zakona o upravnom postupku («Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj:
2/98 i 48/99), nakon provedenog javnog
natječaja
za
dodjelu
neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,
uz
pribavljeno
Mišljenje
Općinskog
pravobraniteljstva M:12/10, Općinsko vijeće
općine Posušje, na 27. sjednici održanoj dana
25.10.2010. godine donosi:
R J E Š E NJ E
I.
Branku Borasu iz Posušja, Kačićeva
br. 17 se dodjeljuje
na korištenje radi
građenja građevinsko zemljište državnog
karaktera označeno kao k.č. broj: 173/36,
upisano u posjedovnom listu broj 40, k.o.
Vinjani, površine 1107 m2.
II.
Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Branko Boras je
dužan platiti naknadu u iznosu od 13.580,00
KM (slovima: trinaest tisuća petsto osamdeset
konvertibilnih maraka), na proračun općine
Posušje, broj: 3382002200101010, sve u roku
od 15-est dana po pravomoćnosti ovog
Rješenja.
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III.
Imenovani gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja iz članka I. Rješenja
ako u roku od jeden godine od dana
pravomoćnosti ovog Rješenja o dodjeli
zemljišta na korištenje radi građenja ne
podnese zahtjev da mu se izda građevna
dozvola-odobrenje, odnosno ako u roku od
jedne godine od izdavanja građevne dozvoleodobrenja za građenje ne izvede pretežit dio
radova na građevini, tj. izgradnju s prvom
nadzemnom stropnom konstrukcijom.
IV.
Na
dodijeljenom
građevinskom
zemljištu iz točke I. izreke Rješenja, po
njegovoj pravomoćnosti,
izvršit će se
uknjižba prava korištenja radi građenja u
Zemljišnim knjigama u Općinskom sudu u
Širokom Brijegu, u korist Boras Branka iz
Posušja, Kačićeva br. 17, dok će Služba za
imovinsko-pravne, geodetske poslove i
katastar općine Posušje evidentirati nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda
Obrazloženje
Za predmetno neizgrađeno građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu na lokalitetu
Vlake-Paljevine, k.o. Vinjani, označeno kao u
točki I. izreke Rješenja, raspisan je javni
natječaj, objavljen na oglasnoj ploči Općine
Posušje, mjesne zajednice, Web stranici
Općine Posušje www.posusje.net i u javnom
glasilu «Dnevni list» Mostar 26.07.2010.
godine.
Na javni natječaj su pristigle blagovremeno
dvije prijave.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 17.08. 2010. godine u 12, 00 sati izvršilo
i zapisnički evidentiralo (Dokaz: Zapisnik o
otvaranju prijava za dodjelu neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
za LOT 3, broj: 01-531/10 od 17.08.2010.
godine) javno
otvaranje prijava i nakon
provedenog postupka donijelo Prijedlog o
dodjeli građevinskog zemljišta za LOT 3, br:
01-531/10 od 09.09.2010. godine i predložilo
Općinskom vijeću da predmetno zemljište
dodijeli Branku Borasu iz Posušja, po cijeni
postignutoj u predmetnom postupku u iznosu
od 14.080,00 KM, umanjenu za uplaćenu
kauciju od 500,00 KM tako da je preostalo za
uplatiti 13.580,00 KM, kako je to i navedeno u
točki II. izreke Rješenja.
Postupajući po prijedlogu Povjerenstva za
dodjelu predmetnog građevinskog zemljišta,
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Općinsko vijeće je postupilo kao u izreci
Rješenja jer je utvrdilo da je:
- Za dodjelu predmetnog neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
raspisan javni natječaj kako je to i propisano
člankom 45. stavak 1. i članka 46. Zakona o
građevinskom zemljištu
- Sukladno Odluci o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik Općine Posušje», broj:
3/04, 11/05, 4/08 i 5/10) proveden postupak po
raspisanom javnom natječaju za predmetno
neizgrađeno građevinsko zemljište i za isto
određena naknada sukladno članku 4. Odluke o
Izmjenama
i
dopunama
odluke
o
građevinskom zemljištu («Službeni glasnik
općine Posušje», broj: 4/08).
S obzirom na naprijed navedeno sukladno
članku 45. stavak 1. Zakona o građevinskom
zemljištu 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 Široki Brijeg, u roku
od 30 dana od dana dostave Rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-392/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 44. a u svezi članka 45.
stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu
(«Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj: 25/03 i 67/05), članka
200. Zakona o upravnom postupku («Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj:
2/98 i 48/99), nakon provedenog javnog
natječaja za dodjelu građevinskog zemljišta u
državnom vlasništvu, uz pribavljeno Mišljenje
Općinskog
pravobraniteljstva
M:13/10.,
Općinsko vijeće općine Posušje, na 27.
sjednici održanoj dana 25.10.2010. godine,
donosi
R J E Š E NJ E
I. Slobodanu Milasu iz Vira-općina Posušje se
dodjeljuje na korištenje radi građenja
građevinsko zemljište državnog karaktera (u
daljnjem tekstu građevinsko zemljište)
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označeno kao k.č. broj:1850/20, upisano u
posjedovnom listu broj 113, k.o. Bešlići,
površine 584 m2.
II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Slobodan Milas je
dužan platiti naknadu u iznosu od 15.618,40
KM (slovima: petnaest tisuća šesto osamnaest
konvertibilnih maraka i 40 feniga), na proračun
Općine Posušje, broj: 3382002200101010, sve
u roku od 15-est dana od dana pravomoćnosti
Rješenja.
III. Imenovani gubi pravo korištenja zemljišta
radi građenja iz članka I. Rešenja ako u roku
od jeden godine od dana pravomoćnosti ovog
Rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi
građenja ne podnese zahtjev da mu se izda
građevna dozvola-odobrenje, odnosno ako u
roku od jedne godine od izdavanja građevne
dozvole-odobrenja za građenje ne izvede
pretežit dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.
IV. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu
iz točke I. izreke Rješenja, po njegovoj
pravomoćnosti, izvršit će se uknjižba prava
korištenja radi građenja u Zemljišnim
knjigama u Općinskom sudu u Širokom
Brijegu, u korist Slobodana Milasa iz Vira, dok
će Služba za imovinsko-pravne, geodetske
poslove i katastar općine Posušje evidentirati
nastale promjene u pogledu prava korištenja i
posjeda.
Obrazloženje
Za predmetno neizgrađeno građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu na lokalitetu
Meljakuša (Procip), označeno kao u točki I.
izreke Rješenja, raspisan je javni natječaj,
objavljen na oglasnoj ploči Općine Posušje,
mjesne zajednice, Web stranici Općine Posušje
www.posusje.net i u javnom glasilu «Dnevni
list» Mostar 26.07.2010. godine.
Na javni natječaj je pristiglo 8 urednih prijava.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 17.08.2010. godine u 12,00 sati izvršilo i
zapisnički evidentiralo (Zapisnik o otvaranju
prijava za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta u državnom vlasništvu za LOT 1,
broj: 01-531/10. od 17.08.2010. godine) javno
otvaranje prijava i nakon provedenog postupka
donijelo Prijedlog o dodjeli građevinskog
zemljišta za LOT 1, br: 01-531/10. od
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09.09.2010. godine i predložilo Općinskom
vijeću da predmetno zemljište dodijeli
Slobodanu Milasu, po cijeni postignutoj u
predmetnom postupku u iznosu od 16.118,40
KM, umanjenu za uplaćenu kauciju od 500,00
KM tako da je preostalo za uplatiti 15.618,40
KM, kako je to i navedeno u točki II. izreke
Rješenja.
Postupajući po prijedlogu Povjerenstva za
dodjelu predmetnog građevinskog zemljišta,
Općinsko vijeće je utvrdilo i postupilo kao u
izreci Rješenja iz slijedećih razloga jer je
- Za dodjelu predmetnog neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
raspisan javni natječaj kako je to i propisano
člankom 45. stavak 1. i članka 46. Zakona o
građevinskom zemljištu
- Sukladno Odluci o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj: 3/04,
11/05, 4/08 i 5/10) proveden postupak po
raspisanom javnom natječaju za predmetno
neizgrađeno građevinsko zemljište, i za isto
određena naknada sukladno članku 4. Odluke o
izmjenama i dopunama odluke o građevinskom
zemljištu («Službeni glasnik općine Posušje»,
broj: 4/08).
S obzirom na naprijed navedeno sukladno
članku 45. stavak 1. Zakona o građevinskom
zemljištu 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 Široki Brijeg, u roku
od 30 dana od dana dostave Rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-390/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 44. a u svezi članka 45.
stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu
(«Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj: 25/03 i 67/05), članka
200. Zakona o upravnom postupku («Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj:
2/98 i 48/99), nakon provedenog javnog
natječaja, uz pribavljeno Mišljenje Općinskog
pravobraniteljstva M:14/10., Općinsko vijeće
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općine Posušje, na 27. sjednici održanoj dana
25.10.2010. godine, donosi
R J E Š E NJ E
I. Zvonimiru Romiću iz Rakitna-općina
Posušje
se dodjeljuje na korištenje radi
građenja građevinsko zemljište državnog
karaktera (u daljnjem tekstu građevinsko
zemljište) označeno kao k.č. broj: 1850/14,
upisano u posjedovnom listu broj 113, k.o.
Bešlići, površine 680 m2.
II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Zvonimir Romić je
dužan platiti naknadu u iznosu od 17.861,13
KM (slovima: sedamnaest tisuća osamsto
šezdeset jednu konvertibilnu marku i trinaest
feniga), na proračun općine Posušje, broj:
3382002200101010, sve u roku od 15-est dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.
III. Imenovani gubi pravo korištenja zemljišta
radi građenja iz članka I. Rješenja ako u roku
od jeden godine od dana pravomoćnosti ovog
Rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi
građenja ne podnese zahtjev da mu se izda
građevna dozvola-odobrenje, odnosno ako u
roku od jedne godine od izdavanja građevne
dozvole-odobrenja za građenje ne izvede
pretežit dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.
IV. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu
iz točke I. izreke Rješenja, po njegovoj
pravomoćnosti, izvršit će se uknjižba prava
korištenja radi građenja u Zemljišnim
knjigama u Općinskom sudu u Širokom
Brijegu, u korist Zvonimira Romića iz
Rakitna-općina Posušje, dok će Služba za
imovinsko-pravne, geodetske poslove i
katastar općine Posušje evidentirati nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda.
O brazloženje
Za predmetno neizgrađeno građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu na lokalitetu
Meljakuša (Procip), označeno kao u točki I.
izreke Rješenja, raspisan je javni natječaj,
objavljen na oglasnoj ploči Općine Posušje,
mjesne zajednice, Web stranici Općine Posušje
www.posusje.net i u javnom glasilu «Dnevni
list» Mostar 26.07.2010. godine.
Na javni natječaj je pristiglo 8 urednih prijava.
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Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 17.08.2010. godine u 12,00 sati izvršilo i
zapisnički evidentiralo (Zapisnik o otvaranju
prijava za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta u državnom vlasništvu za LOT 1,
broj: 01-531/10. od 17.08.2010. godine) javno
otvaranje prijava i nakon provedenog postupka
donijelo Prijedlog o dodjeli građevinskog
zemljišta za LOT 1, br: 01-531/10. od
09.09.2010. godine i predložilo Općinskom
vijeću da predmetno zemljište dodijeli
Zvonimiru Romiću, po cijeni postignutoj u
predmetnom postupku u iznosu od 18.361,13
KM, umanjenu za uplaćenu kauciju od 500,00
KM tako da je preostalo za uplatiti 17.861,13
KM, kako je to i navedeno u točki II. izreke
Rješenja.
Postupajući po prijedlogu Povjerenstva za
dodjelu predmetnog građevinskog zemljišta,
Općinsko vijeće je postupilo kao u izreci
Rješenja jer je utvrdilo da je
- Za dodjelu predmetnog neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
raspisan javni natječaj kako je to i propisano
člankom 45. stavak 1. i članka 46. Zakona o
građevinskom zemljištu
- Sukladno Odluci o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj: 3/04,
11/05, 4/08 i 5/10) proveden postupak po
raspisanom javnom natječaju za predmetno
neizgrađeno građevinsko zemljište i za isto
određena naknada sukladno članku 4. Odluke o
izmjenama i dopunama odluke o građevinskom
zemljištu («Službeni glasnik općine Posušje»,
broj: 4/08).
S obzirom na naprijed navedeno sukladno
članku 45. stavak 1. Zakona o građevinskom
zemljištu 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 Široki Brijeg, u roku
od 30 dana od dana dostave Rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-389/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________
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Temeljem članka 44. a u svezi članka 45.
stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu
(«Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj: 25/03 i 67/05), članka
200. Zakona o upravnom postupku («Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj:
2/98 i 48/99), nakon provedenog javnog
natječaja
za
dodjelu
neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,
uz
pribavljeno
Mišljenje
Općinskog
pravobraniteljstva M:15/10, Općinsko vijeće
općine Posušje, na 27. sjednici održanoj dana
25.10.2010. godine, donosi
R J E Š E NJ E
I. Ivici Lebo iz Rastovače-općina Posušje se
dodjeljuje
na korištenje radi građenja
građevinsko zemljište državnog karaktera
označeno kao k.č. broj: 3058/56, upisano u
posjedovnom listu broj 131, k.o. Landeke,
površine 510 m2.
II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Ivica Lebo je dužan
platiti naknadu u iznosu od 8.010,00 KM
(slovima: osam tisuća i deset konvertibilnih
maraka), na proračun općine Posušje, broj:
3382002200101010, sve u roku od 15-est dana
po pravomoćnosti ovog Rješenja.
III. Imenovani gubi pravo korištenja zemljišta
radi građenja iz članka I. Rješenja ako u roku
od jeden godine od dana pravomoćnosti ovog
Rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi
građenja ne podnese zahtjev da mu se izda
građevna dozvola-odobrenje, odnosno ako u
roku od jedne godine od izdavanja građevne
dozvole-odobrenja za građenje ne izvede
pretežit dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.
IV. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu
iz točke I. izreke Rješenja, po njegovoj
pravomoćnosti, izvršit će se uknjižba prava
korištenja radi građenja u Zemljišnim
knjigama u Općinskom sudu u Širokom
Brijegu, u korist Ivice Lebo iz Rastovače b.b.,
općina Posušje, dok će Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar općine
Posušje evidentirati nastale promjene u
pogledu prava korištenja i posjeda.
Obrazloženje
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Za predmetno neizgrađeno građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu na lokalitetu
Ilijino Brdo u naselju Rastovača, k.o. Landeke,
označeno kao u točki I. izreke Rješenja,
raspisan je javni natječaj, objavljen na oglasnoj
ploči Općine Posušje, mjesne zajednice, Web
stranici Općine Posušje www.posusje.net i u
javnom glasilu «Dnevni list» Mostar
26.07.2010. godine.
Na javni natječaj je blagovremeno pristiglo 8
urednih prijava.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 17.08.2010. godine u 12,00 sati izvršilo i
zapisnički evidentiralo (Zapisnik o otvaranju
prijava za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta u državnom vlasništvu za LOT 5,
broj: 01-531/10 od 17.08.2010. godine) javno
otvaranje prijava i nakon provedenog postupka
donijelo Prijedlog o dodjeli građevinskog
zemljišta za LOT 5, Br: 01-531/10 od
09.09.2010. godine i predložilo Općinskom
vijeću da predmetno zemljište dodijeli Ivici
Lebo, po cijeni postignutoj u predmetnom
postupku u iznosu od 8.510,00 KM, umanjenu
za uplaćenu kauciju od 500,00 KM tako da je
preostalo za uplatiti 8.010,00 KM, kako je to i
navedeno u točki II. izreke Rješenja.
Postupajući po Prijedlogu Povjerenstva za
dodjelu predmetnog građevinskog zemljišta,
Općinsko vijeće je utvrdilo i postupilo kao u
izreci Rješenja iz slijedećih razloga jer je
- Za dodjelu predmetnog neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
raspisan javni natječaj kako je to i propisano
člankom 45. stavak 1. i članka 46. Zakona o
građevinskom zemljištu.
- Sukladno Odluci o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj: 3/04,
11/05, 4/08 i 5/10) proveden postupak po
raspisanom javnom natječaju za predmetno
neizgrađeno građevinsko zemljište, i za isto
određena naknada sukladno članku 4. Odluke o
izmjenama i dopunama odluke o građevinskom
zemljištu («Službeni glasnik općine Posušje»,
broj: 4/08).
S obzirom na naprijed navedeno sukladno
članku 45. stavak 1. Zakona o građevinskom
zemljištu 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 Široki Brijeg, u roku
od 30 dana od dana dostave Rješenja.

Broj 9 – stranica 184

Službeni glasnik općine Posušje

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-393/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 44. a u svezi članka 45.
stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu
(«Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj: 25/03 i 67/05), članka
200. Zakona o upravnom postupku («Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj:
2/98 i 48/99), nakon provedenog javnog
natječaja
za
dodjelu
neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,
uz
pribavljeno
Mišljenje
Općinskog
pravobraniteljstva M:16/10, Općinsko vijeće
općine Posušje, na 27. sjednici održanoj dana
25.10.2010. godine, donosi
R J E Š E NJ E
I. Ivici Lebo iz Rastovače-općina Posušje se
dodjeljuje
na korištenje radi građenja
građevinsko zemljište državnog karaktera
označeno kao k.č. broj: 3058/57, upisano u
posjedovnom listu broj 131 k.o. Landeke,
površine 500 m2.
II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Ivica Lebo je dužan
platiti naknadu u iznosu od 7.705,00 KM
(slovima: sedam tisuća sedamsto pet
konvertibilnih maraka), na proračun općine
Posušje, broj: 3382002200101010, sve u roku
od 15-est dana po pravomoćnosti ovog
Rješenja.
III. Imenovani gubi pravo korištenja zemljišta
radi građenja iz članka I. Rješenja ako u roku
od jeden godine od dana pravomoćnosti ovog
Rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi
građenja ne podnese zahtjev da mu se izda
građevna dozvola-odobrenje, odnosno ako u
roku od jedne godine od izdavanja građevne
dozvole-odobrenja za građenje ne izvede
pretežit dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.
IV. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu
iz točke I. izreke Rješenja, po njegovoj
pravomoćnosti, izvršit će se uknjižba prava
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korištenja radi građenja u Zemljišnim
knjigama u Općinskom sudu u Širokom
Brijegu, u korist Ivice Lebo iz Rastovače b.b.,
općina Posušje, dok će Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar općine
Posušje evidentirati nastale promjene u
pogledu prava korištenja i posjeda.
Obrazloženje
Za predmetno neizgrađeno građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu na lokalitetu
Ilijino Brdo u naselju Rastovača, k.o. Landeke,
označeno kao u točki I. izreke Rješenja,
raspisan je javni natječaj, objavljen na oglasnoj
ploči Općine Posušje, mjesne zajednice, Web
stranici Općine Posušje www.posusje.net i u
javnom glasilu «Dnevni list» Mostar
26.07.2010. godine.
Na javni natječaj je blagovremeno pristiglo 8
urednih prijava.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 17.08.2010. godine u 12,00 sati izvršilo i
zapisnički evidentiralo (Zapisnik o otvaranju
prijava za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta u državnom vlasništvu za LOT 5,
broj: 01-531/10. od 17.08.2010. godine) javno
otvaranje prijava i nakon provedenog postupka
donijelo Prijedlog o dodjeli građevinskog
zemljišta za LOT 5, br: 01-531/10 od
09.09.2010. godine i predložilo Općinskom
vijeću da predmetno zemljište dodijeli Ivici
Lebo, po cijeni postignutoj u predmetnom
postupku u iznosu od 8.205,00 KM, umanjenu
za uplaćenu kauciju od 500,00 KM tako da je
preostalo za uplatiti 7.705,00 KM, kako je to i
navedeno u točki II. izreke Rješenja.
Postupajući po prijedlogu Povjerenstva za
dodjelu predmetnog građevinskog zemljišta,
Općinsko vijeće je utvrdilo i postupilo kao u
izreci Rješenja iz slijedećih razloga jer je
- Za dodjelu predmetnog neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
raspisan javni natječaj kako je to i propisano
člankom 45. stavak 1. i članka 46. Zakona o
građevinskom zemljištu
- Sukladno Odluci o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj: 3/04,
11/05, 4/08 i 5/10) proveden postupak po
raspisanom javnom natječaju za predmetno
neizgrađeno građevinsko zemljište, i za isto
određena naknada sukladno članku 4. Odluke o
izmjenama i dopunama odluke o građevinskom
zemljištu («Službeni glasnik općine Posušje»,
broj: 4/08).
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S obzirom na naprijed navedeno sukladno
članku 45. stavak 1. Zakona o građevinskom
zemljištu 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 Široki Brijeg, u roku
od 30 dana od dana dostave Rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-394/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 44. a u svezi članka 45.
stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu
(«Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj: 25/03 i 67/05), članka 200
Zakona o upravnom postupku («Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj:
2/98 i 48/99), nakon provedenog javnog
natječaja
za
dodjelu
neizgrađenog
građevinskog zemljišta državnog karaktera,
uz
pribavljeno
Mišljenje
Općinskog
pravobraniteljstva M:19/10, Općinsko vijeće
općine Posušje, na 27. sjednici održanoj dana
25.10.2010. godine donosi:
R J E Š E NJ E
I.
Anti Lebi iz Rastovače-općina Posušje
se dodjeljuje na korištenje radi građenja
građevinsko zemljište državnog karaktera
označeno kao k.č. broj: 3058/58, upisano u
posjedovnom listu broj 131, k.o. Landeke,
površine 508 m2.
II.
Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Ante Lebo je dužan
platiti naknadu u iznosu od 7.505,00 KM
(slovima:
sedam
tisuća
petsto
pet
konvertibilnih maraka), na proračun općine
Posušje, broj: 3382002200101010, sve u roku
od 15-est dana po pravomoćnosti ovog
Rješenja.
III.
Imenovani gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja iz članka I. Rješenja
ako u roku od jeden godine od dana
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pravomoćnosti ovog Rješenja o dodjeli
zemljišta na korištenje radi građenja ne
podnese zahtjev da mu se izda građevna
dozvola-odobrenje, odnosno ako u roku od
jedne godine od izdavanja građevne dozvoleodobrenja za građenje ne izvede pretežit dio
radova na građevini, tj. izgradnju s prvom
nadzemnom stropnom konstrukcijom.
IV.
Na
dodijeljenom
građevinskom
zemljištu iz točke I. izreke Rješenja, po
njegovoj pravomoćnosti,
izvršit će se
uknjižba prava korištenja radi građenja u
Zemljišnim knjigama u Općinskom sudu u
Širokom Brijegu, u korist Ante Lebe iz
Rastovače b.b, općina Posušje, dok će Služba
za imovinsko-pravne, geodetske poslove i
katastar Općine Posušje evidentirati nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda.
Obrazloženje
Za predmetno neizgrađeno građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu na lokalitetu
Ilijino Brdo u naselju Rastovača , k.o.
Landeke, označeno kao u točki I. izreke
Rješenja, raspisan je javni natječaj, objavljen
na oglasnoj ploči Općine Posušje, mjesne
zajednice, Web stranici Općine Posušje
www.posusje.net i u javnom glasilu «Dnevni
list» Mostar 26.07. 2010. godine.
Na javni natječaj je blagovremeno pristiglo 8
urednih prijava.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 17.08. 2010. godine u 12, 00 sati izvršilo
i zapisnički evidentiralo (Zapisnik o otvaranju
prijava za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta u državnom vlasništvu za LOT 5,
broj: 01-531/10 od 17.08. 2010. godine ) javno
otvaranje prijava i nakon provedenog postupka
donijelo Prijedlog o dodjeli građevinskog
zemljišta za LOT 5, Br: 01-531/10 0d 09.09.
2010. godine i predložilo Općinskom vijeću
da predmetno zemljište dodijeli Anti Lebi, po
cijeni postignutoj u predmetnom postupku u
iznosu od 8.005,00 KM,
umanjenu za
uplaćenu kauciju od 500,00 KM tako da je
preostalo za uplatiti 7.505,00 KM, kako je to i
navedeno u točki II. izreke Rješenja.
Postupajući po prijedlogu Povjerenstva za
dodjelu predmetnog građevinskog zemljišta,
Općinsko vijeće je utvrdilo i postupilo kao u
izreci Rješenja iz slijedećih razloga jer je
- Za dodjelu predmetnog neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
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raspisan javni natječaj kako je to i propisano
člankom 45. stavak 1. i članka 46. Zakona o
građevinskom zemljištu
- Sukladno Odluci o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik Općine Posušje», broj:
3/04, 11/05, 4/08 i 5/10) proveden postupak po
raspisanom javnom natječaju za predmetno
neizgrađeno građevinsko zemljište, i za isto
određena naknada sukladno članku 4. Odluke o
Izmjenama
i
dopunama
odluke
o
građevinskom zemljištu («Službeni glasnik
Općine Posušje», broj: 4/08).
S obzirom na naprijed navedeno sukladno
članku 45. stavak 1. Zakona o građevinskom
zemljištu 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 Široki Brijeg, u roku
od 30 dana od dana dostave Rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-395/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 44. a u svezi članka 45.
stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu
(«Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj: 25/03 i 67/05 ), članka
200 Zakona o upravnom postupku («Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine«,
broj: 2/98 i 48/99), nakon provedenog
javnog natječaja za dodjelu neizgrađenog
građevinskog zemljišta državnog karaktera,
uz
pribavljeno
Mišljenje
Općinskog
pravobraniteljstva M:17/10, Općinsko vijeće
općine Posušje, na 27. sjednici održanoj dana
25.10.2010. godine donosi:
R J E Š E NJ E
I.
Anti Lebi iz Rastovače-općina Posušje
se dodjeljuje na korištenje radi građenja
građevinsko zemljište državnog karaktera
označeno kao k.č. broj: 3058/63, upisano u
posjedovnom listu broj131, k.o. Landeke,
površine 505 m2.
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II.
Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Ante Lebo je dužan
platiti naknadu u iznosu od 7.405,00 KM
(slovima:sedam
tisuća
četiristo
pet
konvertibilnih maraka), na proračun općine
Posušje, Broj: 3382002200101010, sve u roku
od 15-est dana po pravomoćnosti ovog
Rješenja.
III.
Imenovani gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja iz članka I. Rješenja
ako u roku od jeden godine od dana
pravomoćnosti ovogRrješenja o dodjeli
zemljišta na korištenje radi građenja ne
podnese zahtjev da mu se izda građevna
dozvola-odobrenje, odnosno ako u roku od
jedne godine od izdavanja građevne dozvoleodobrenja za građenje ne izvede pretežit dio
radova na građevini, tj. izgradnju s prvom
nadzemnom stropnom konstrukcijom.
IV.
Na
dodijeljenom
građevinskom
zemljištu iz točke I. izreke Rješenja, po
njegovoj pravomoćnosti,
izvršit će se
uknjižba prava korištenja radi građenja u
Zemljišnim knjigama u Općinskom sudu u
Širokom Brijegu, u korist Ante Lebe iz
Rastovače b.b, općina Posušje, dok će Služba
za imovinsko-ravne, geodetske poslove i
katastar Općine Posušje evidentirati nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda
Obrazloženje
Za predmetno neizgrađeno građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu na lokalitetu
Ilijino Brdo u naselju Rastovača , k.o.
Landeke, označeno kao u točci I. izreke
Rješenja, raspisan je javni natječaj, objavljen
na oglasnoj ploči Općine Posušje, mjesne
zajednice, Web stranici Općine Posušje
www.posusje.net i u javnom glasilu «Dnevni
list» Mostar 26.07. 2010. godine.
Na javni natječaj je blagovremeno pristiglo 8
urednih prijava.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 17.08. 2010. godine u 12, 00 sati izvršilo
i zapisnički evidentiralo (Zapisnik o otvaranju
prijava za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta u državnom vlasništvu za LOT 5,
broj: 01-531/10 od 17.08. 2010. godine) javno
otvaranje prijava i nakon provedenog postupka
donijelo Prijedlog o dodjeli građevinskog
zemljišta za LOT 5, Br: 01-531/10 0d 09.09.
2010. godine i predložilo Općinskom vijeću
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da predmetno zemljište dodijeli Anti Lebi, po
cijeni postignutoj u predmetnom postupku u
iznosu od 7.905,00 KM,
umanjenu za
uplaćenu kauciju od 500,00 KM tako da je
preostalo za uplatiti 7.405,00 KM, kako je to i
navedeno u točki II. izreke Rješenja.
Postupajući po prijedlogu Povjerenstva za
dodjelu predmetnog građevinskog zemljišta,
Općinsko vijeće je utvrdilo i postupilo kao u
izreci Rješenja iz slijedećih razloga jer je
- Za dodjelu predmetnog neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
raspisan javni natječaj kako je to i propisano
člankom 45. stavak 1. i članka 46. Zakona o
građevinskom zemljištu
- Sukladno Odluci o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik Općine Posušje», broj:
3/04, 11/05, 4/08 i 5/10) proveden postupak po
raspisanom javnom natječaju za predmetno
neizgrađeno građevinsko zemljište, i za isto
određena naknada sukladno članku 4. Odluke o
Izmjenama
i
dopunama
odluke
o
građevinskom zemljištu («Službeni glasnik
Općine Posušje», broj: 4/08).
S obzirom na naprijed navedeno sukladno
članku 45. stavak 1. Zakona o građevinskom
zemljištu 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 Široki Brijeg, u roku
od 30 dana od dana dostave Rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-396/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 44. a u svezi članka 45.
stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu
(«Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj: 25/03 i 67/05), članka 200
Zakona o upravnom postupku («Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj:
2/98 i 48/99), nakon provedenog javnog
natječaja
za
dodjelu
neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,
uz
pribavljeno
Mišljenje
Općinskog
pravobraniteljstva M:18/10, Općinsko vijeće
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općine Posušje, na 27. sjednici održanoj dana
25.10.2010. godine donosi:
RJEŠENJE
I.
Anti Lebi iz Posušja-Rastovača b.b. se
dodjeljuje
na korištenje radi građenja
građevinsko zemljište državnog karaktera
označeno kao k.č. broj: 3058/64, upisano u
posjedovnom listu broj 131, k.o. Landeke,
površine 500 m2.
II.
Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Ante Lebo je dužan
platiti naknadu u iznosu od 7.405,00 KM
(slovima: sedam tisuća četiristo pet
konvertibilnih maraka), na proračun općine
Posušje, broj: 3382002200101010, sve u roku
od 15-est dana po pravomoćnosti ovog
Rješenja.
III.
Imenovani gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja iz članka I. Rješenja
ako u roku od jeden godine od dana
pravomoćnosti ovog Rješenja o dodjeli
zemljišta na korištenje radi građenja ne
podnese zahtjev da mu se izda građevna
dozvola-odobrenje, odnosno ako u roku od
jedne godine od izdavanja građevne dozvoleodobrenja za građenje ne izvede pretežit dio
radova na građevini, tj. izgradnju s prvom
nadzemnom stropnom konstrukcijom.
IV.
Na
dodijeljenom
građevinskom
zemljištu iz točke I. izreke Rješenja, po
njegovoj pravomoćnosti,
izvršit će se
uknjižba prava korištenja radi građenja u
Zemljišnim knjigama u Općinskom sudu u
Širokom Brijegu, u korist Ante Lebe iz
Posušja, Rastovača b.b.,dok će Služba za
imovinsko-pravne, geodetske poslove i
katastar Općine Posušje evidentirati nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda.
Obrazloženje
Za predmetno neizgrađeno građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu na lokalitetu
Ilijino Brdo u naselju Rastovača, k.o. Landeke,
označeno kao u točki I. izreke Rješenja,
raspisan je javni natječaj, objavljen na oglasnoj
ploči Općine Posušje, mjesne zajednice, Web
stranici Općine Posušje www.posusje.net i u
javnom glasilu «Dnevni list» Mostar 26.07.
2010. godine.
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Na javni natječaj je blagovremeno pristiglo 8
urednih prijava.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 17.08. 2010. godine u 12, 00 sati izvršilo
i zapisnički evidentiralo (Zapisnik o otvaranju
prijava za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta u državnom vlasništvu za LOT 5,
broj: 01-531/10 od 17.08. 2010. godine) javno
otvaranje prijava i nakon provedenog postupka
donijelo Prijedlog o dodjeli građevinskog
zemljišta za LOT 5, Br: 01-531/10 0d 09.09.
2010. godine i predložilo Općinskom vijeću
da predmetno zemljište dodijeli Anti Lebi, po
cijeni postignutoj u predmetnom postupku u
iznosu od 7.905,00 KM,
umanjenu za
uplaćenu kauciju od 500,00 KM tako da je
preostalo za uplatiti 7.405,00 KM, kako je to i
navedeno u točki II. izreke Rješenja.
Postupajući po prijedlogu Povjerenstva za
dodjelu predmetnog građevinskog zemljišta,
Općinsko vijeće je utvrdilo i postupilo kao u
izreci Rješenja iz slijedećih razloga jer je
- Za dodjelu predmetnog neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
raspisan javni natječaj kako je to i propisano
člankom 45. stavak 1. i članka 46. Zakona o
građevinskom zemljištu
- Sukladno Odluci o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik Općine Posušje», broj:
3/04, 11/05, 4/08 i 5/10) proveden postupak po
raspisanom javnom natječaju za predmetno
neizgrađeno građevinsko zemljište, i za isto
određena naknada sukladno članku 4. Odluke o
Izmjenama
i
dopunama
odluke
o
građevinskom zemljištu («Službeni glasnik
Općine Posušje», broj: 4/08).
S obzirom na naprijed navedeno sukladno
članku 45. stavak 1. Zakona o građevinskom
zemljištu 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 Široki Brijeg, u roku
od 30 dana od dana dostave Rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-397/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________
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Temeljem članka 44. a u svezi članka 45.
stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu
(«Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj: 25/03 i 67/05), članka
200. Zakona o upravnom postupku («Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj:
2/98 i 48/99), nakon provedenog javnog
natječaja
za
dodjelu
neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,
uz
pribavljeno
Mišljenje
Općinskog
pravobraniteljstva M:20/10., Općinsko vijeće
općine Posušje, na 27. sjednici održanoj dana
25.10. 2010. godine, donosi
R J E Š E NJ E
I. Anti Čuturi iz Posušja, Rastovača b.b. se
dodjeljuje
na korištenje radi građenja
građevinsko zemljište državnog karaktera
označeno kao k.č. broj: 3058/65, upisano u
posjedovnom listu broj 131, k.o. Landeke,
površine 503 m2.
II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Ante Čutura je dužan
platiti naknadu u iznosu od 7.045,00 KM
(slovima: sedam tisuća i četrdeset pet
konvertibilnih maraka), na proračun općine
Posušje, broj: 3382002200101010, sve u roku
od 15-est dana po pravomoćnosti ovog
Rješenja.
III. Imenovani gubi pravo korištenja zemljišta
radi građenja iz članka I. Rješenja ako u roku
od jeden godine od dana pravomoćnosti ovog
Rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi
građenja ne podnese zahtjev da mu se izda
građevna dozvola-odobrenje, odnosno ako u
roku od jedne godine od izdavanja građevne
dozvole-odobrenja za građenje ne izvede
pretežit dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.
IV. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu
iz točke I. izreke Rješenja, po njegovoj
pravomoćnosti, izvršit će se uknjižba prava
korištenja radi građenja u Zemljišnim
knjigama u Općinskom sudu u Širokom
Brijegu, u korist Ante Čuture iz Rastovače
b.b., općina Posušje, dok će Služba za
imovinsko-pravne, geodetske poslove i
katastar općine Posušje evidentirati nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda.
.
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Obrazloženje
Za predmetno neizgrađeno građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu na lokalitetu
Ilijino Brdo u naselju Rastovača, k.o. Landeke,
označeno kao u točki I. izreke Rješenja,
raspisan je javni natječaj, objavljen na oglasnoj
ploči Općine Posušje, mjesne zajednice, Web
stranici Općine Posušje www.posusje.net i u
javnom glasilu «Dnevni list» Mostar
26.07.2010. godine.
Na javni natječaj je blagovremeno pristiglo 8
urednih prijava.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 17.08.2010. godine u 12,00 sati izvršilo i
zapisnički evidentiralo (Zapisnik o otvaranju
prijava za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta u državnom vlasništvu za LOT 5,
broj:01-531/10. od 17.08.2010. godine) javno
otvaranje prijava i nakon provedenog postupka
donijelo Prijedlog o dodjeli građevinskog
zemljišta za LOT 5, br: 01-531/10. od
09.09.2010. godine i predložilo Općinskom
vijeću da predmetno zemljište dodijeli Anti
Čuturi, po cijeni postignutoj u predmetnom
postupku u iznosu od 7.545,00 KM, umanjenu
za uplaćenu kauciju od 500,00 KM tako da je
preostalo za uplatiti 7.045,00 KM, kako je to i
navedeno u točki II. izreke Rješenja.
Postupajući po prijedlogu Povjerenstva za
dodjelu predmetnog građevinskog zemljišta,
Općinsko vijeće je utvrdilo i postupilo kao u
izreci Rješenja iz slijedećih razloga jer je
- Za dodjelu predmetnog neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
raspisan javni natječaj kako je to i propisano
člankom 45. stavak 1. i članka 46. Zakona o
građevinskom zemljištu
- Sukladno Odluci o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj: 3/04,
11/05, 4/08 i 5/10) proveden postupak po
raspisanom javnom natječaju za predmetno
neizgrađeno građevinsko zemljište i za isto
određena naknada sukladno članku 4. Odluke o
izmjenama i dopunama odluke o građevinskom
zemljištu («Službeni glasnik općine Posušje»,
broj: 4/08).
S obzirom na naprijed navedeno sukladno
članku 45. stavak 1. Zakona o građevinskom
zemljištu riješeno je kao u izreci ovog
Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:
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Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali
se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe Županijskom sudu Široki Brijeg, u roku
od 30 dana od dana dostave Rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-398/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 44. a u svezi članka 45.
stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu
(«Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», broj: 25/03 i 67/05), članka 200
Zakona o upravnom postupku («Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine«, broj:
2/98 i 48/99), nakon provedenog javnog
natječaja
za
dodjelu
neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,
uz
pribavljeno
Mišljenje
Općinskog
pravobraniteljstva M:21/10, Općinsko vijeće
općine Posušje, na 27. sjednici održanoj dana
25.10.2010. godine, donosi:
RJEŠENJE
I.
Zdenki Duspari iz Broćanca b.b.,
općina Posušje se dodjeljuje na korištenje
radi građenja građevinsko zemljište državnog
karaktera označeno kao k.č. broj: 3058/66,
upisano u posjedovnom listu broj 131, k.o.
Landeke, površine 496 m2.
II.
Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Zdenka Duspara je
dužna platiti naknadu u iznosu od 7.101,11
KM (slovima: sedam tisuća i sto jednu
konvertibilnu marku i jedanaest feniga), na
proračun
općine
Posušje,
broj:
3382002200101010, sve u roku od 15-est
dana po pravomoćnosti ovog Rješenja.
III.
Imenovana gubi pravo korištenja
zemljišta radi građenja iz članka I. Rješenja
ako u roku od jeden godine od dana
pravomoćnosti ovog Rješenja o dodjeli
zemljišta na korištenje radi građenja ne
podnese zahtjev da joj se izda građevna
dozvola-odobrenje za građenje, odnosno ako u
roku od jedne godine od izdavanja građevne
dozvole-odobrenja za građenje ne izvede
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pretežit dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.
IV.
Na
dodijeljenom
građevinskom
zemljištu iz točke I. izreke Rješenja, po
njegovoj pravomoćnosti,
izvršit će se
uknjižba prava korištenja radi građenja u
Zemljišnim knjigama u Općinskom sudu u
Širokom Brijegu, u korist Zdenke Duspare iz
Broćanca b.b, općina Posušje, dok će Služba
za imovinsko-pravne, geodetske poslove i
katastar općine Posušje evidentirati nastale
promjene u pogledu prava korištenja i posjeda.
Obrazloženje
Za predmetno neizgrađeno građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu na lokalitetu
Ilijino Brdo u naselju Rastovača , k.o.
Landeke, označeno kao u točki I. izreke
Rješenja, raspisan je javni natječaj, objavljen
na oglasnoj ploči Općine Posušje, mjesne
zajednice, Web stranici Općine Posušje
www.posusje.net i u javnom glasilu «Dnevni
list» Mostar 26.07.2010. godine.
Na javni natječaj je blagovremeno pristiglo 8
urednih prijava.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 17.08. 2010. godine u 12, 00 sati izvršilo
i zapisnički evidentiralo (Zapisnik o otvaranju
prijava za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta u državnom vlasništvu za LOT 5,
broj: 01-531/10 od 17.08.2010. godine) javno
otvaranje prijava i nakon provedenog postupka
donijelo Prijedlog o dodjeli građevinskog
zemljišta za LOT 5, br: 01-531/10 od
09.09.2010. godine i predložilo Općinskom
vijeću da predmetno zemljište dodijeli Zdenki
Duspara, po cijeni postignutoj u predmetnom
postupku u iznosu od 7.601,11 KM, umanjenu
za uplaćenu kauciju od 500,00 KM tako da je
preostalo za uplatiti 7.101,11 KM, kako je to i
navedeno u točki II. izreke Rješenja.
Postupajući po prijedlogu Povjerenstva za
dodjelu predmetnog građevinskog zemljišta,
Općinsko vijeće je utvrdilo i postupilo kao u
izreci Rješenja iz slijedećih razloga jer je:
- Za dodjelu predmetnog neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
raspisan javni natječaj kako je to i propisano
člankom 45. stavak 1. i članka 46. Zakona o
građevinskom zemljištu
- Sukladno Odluci o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik Općine Posušje», broj:
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3/04, 11/05, 4/08 i 5/10) proveden postupak po
raspisanom javnom natječaju za predmetno
neizgrađeno građevinsko zemljište i za isto
određena naknada sukladno članku 4. Odluke o
Izmjenama
i
dopunama
odluke
o
građevinskom zemljištu («Službeni glasnik
općine Posušje», broj: 4/08).
S obzirom na naprijed navedeno sukladno
članku 45. stavak 1. Zakona o građevinskom
zemljištu 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 Široki Brijeg, u roku
od 30 dana od dana dostave Rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-406/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 6. i 44. a u svezi članka 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: 3/04, 11/05, 4/08, 8/09 i 5/10) 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 Branka (Joze)
Bage, iz Posušja, u predmetu broj: 05-31110/10. od 24.07.2010. godine, radi
utvrđivanja
prava
korištenja
gradskog
građevinskog zemljišta državnog karaktera (u
daljnjem tekstu građevinsko zemljište), uz
pribavljeno
Mišljenje
Općinskog
pravobraniteljstva M:22/10., Općinsko vijeće
općine Posušje, na 27. sjednici održanoj dana
25.10.2010. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
I. Na građevinskom zemljištu označenom kao
k.č. broj: 2213/13, upisanom u posjedovnom
listu broj 136, k.o Posušje, površine 159 m2,
državno vlasništvo s dijelom 1/1, se utvrđuje
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pravo korištenja u korist Branka (Joze) Bage iz
Posušja, Herceg Stjepana Kosače b.b.
II. Za utvrđeno pravo korištenja na zemljištu iz
točke I. izreke Rješenja Branko Bago je dužan
platiti naknadu u iznosu od 3.979,00 KM
(slovima: tri tisuće devetsto sedamdeset devet
konvertibilnih maraka).
Navedeni iznos imenovani je dužan uplatiti na
proračun
općine
Posušje,
broj:
3382002200101010, s naznakom naknada za
građevinsko zemljište.
III. Na građevinskom 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 Branka (Joze) Bage
iz Posušja, Herceg Stjepana Kosače b.b., dok
će Služba za imovinsko- pravne, geodetske
poslove i katastar općine Posušje evidentirat
nastale promjene u pogledu prava korištenja i
posjeda.
O b r a z l o ž e nj e
Svojim zahtjevom broj:05-31-110/10. od
25.03.2010. godine obratio se Branko Bago sin
Joze da mu se dodijeli odnosno da mu se
utvrde prava koja mu pripadaju na
građevinskom zemljištu iz točke I. izreke
Rješenja.
U postupku koji je prethodio donošenju
Rješenja utvrđeno je slijedeće:
- da je građevinsko zemljište iz točke I. izreke
Rješenja gradsko građevinsko zemljište u
državnom vlasništvu-korisnik Općina Posušje
kojim sukladno članku 6. Zakona o
građevinskom zemljištu
ista upravlja i
raspolaže.
- da je podnositelj zahtjeva vlasnik-posjednik
građevinskog zemljišta označenog kao k.č.
broj: 2213/5, k.o. Posušje, te da je na istom
izgradio obiteljsku kuću, po izdanoj građevnoj
dozvoli broj: 02/VI-361-76 od 15.01.1981.
godine i za koju posjeduje uporabnu dozvolu,
broj: 02/VI-360-1 od 22.01.981.godine
(Dokazi: ZK-Izvadak Nar.br.777/06 od
22.06.2006. godine; Rješenje Sekretarijata za
privredu, financije i inspekcije Općine Posušje,
broj: 02/VI-361-76 od 15.01.1981 i broj:
02/VI-360-1 od 22.01.1981. godine).
- da je građevinsko zemljište iz točke I. izreke
Rješenja po Odluci o usvajanju izmjene i
dopune regulacijskog plana «MELJAKUŠA I»
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(Ul. Hercega Stjepana Kosače i Ul. Marka
Marulića), broj: 01-23-146/10 od 17.09.2010.
godine sastavni dio izgrađene građevinske
parcele podnositelja zahtjeva.
Naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište
je utvrđena-određena od strane Porezne
ispostave Posušje, broj: 13-8/4-15-8018/10 od
13.10.2010. godine;
sukladno članku 4.
Odluke o izmjenama i dopunama odluke o
građevinskom zemljištu («Službeni glasnik
općine Posušje», broj: 4/08).
Temeljem navedenog, sukladno članku 40.
Zakona o građevinskom zemljištu, 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: 05-31-110/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 116. Statuta općine Posušje
(«Službeni glasnik općine Posušje«, broj: 1/08
i 8/08 i 2/10 ), a pozivom na članak 54. stavak
3. Zakona o građevinskom zemljištu
(«Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine«, broj: 25/03, 16/04 i 67/05),
postupajući po zahtjevu Mare Koštro ud. Grge
iz Vira, broj: 05-31-272/10 od 19.07.2010.
godine, radi davanja suglasnosti prometovanja
nedovršene zgrade, Općinsko vijeće općine
Posušje na 27. sjednici održanoj dana
25.10.2010. godine, d o n o s i
Z A K LJ U Č A K
I. Daje se suglasnost Mari Koštro ud. Grge iz
Vira 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: 2190/197, P.L. 1926, k.o. Posušje,
površine 583 m2, državno vlasništvo s dijelom
1/1.
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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.
III. Zaključak stupa na pravnu snagu danom
donošenja a ima se objaviti u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Obrazloženje
Mara (ud. Grge) Koštro, majka poginulog
hrvatskog branitelja Tihomira Koštre, iz Vira
b.b.-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 majci
poginulog branitelja dodijeljeno radi građenja,
Rješenjem broj:20-31-207/01, od 03.05.2001.
godine, a za koju je, naknadno ishodila
građevnu dozvolu broj. 04-23-128/09 od
06.05.2009. godine.
U zahtjevu je navela da navedenu gradnju ne
može završiti jer je stara i nemoćna osoba,
veoma lošeg zdravlja i financijske situacije
tako da niti može niti želi nastaviti dovršiti
građevinski
objekt
na
predmetnom
građevinskom zemljištu, niti u istom želi
živjeti.
Sredstva od prodaje istog želi usmjeriti na
sanaciju obiteljske kuće u Viru.
U postupku koji je prethodio donošenju ovog
zaključka utvrđeno je (Uvidom na licu mjesta
od strane službene osobe) da je zgrada za koju
imenovana traži suglasnost za otuđenje
nedovršena, u smislu odredaba Zakona o
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građevinskom zemljištu, te da je ista ne može
otuđiti bez suglasnosti Općinskog vijeća.
Nastavak daljnje izgradnje predmetnog objekta
iziskuje znatna financijska sredstva a koja
podnositeljica zahtjeva niti ima a niti ih želi
ulagati u isti.
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.
Ovaj Zaključak 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: 05-31-272/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 25.10.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________
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