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Na temelju članka 58. stavak 1. i 114. stavak 2.
Statuta općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj 1/08 i 8/08), Općinsko
vijeće općine Posušje na 19. sjednici održanoj
dana 19.2.2010. godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju mjesnih zajednica
Posušje-zapad, Posušje-jug i Posušje-istok
Članak 1.
Ovom Odlukom Mjesna zajednica Posušje se
dijeli tako da se osnivaju tri mjesne zajednice i
to: Posušje-zapad, Posušje-jug i Posušje-istok.
Članak 2.
Mjesna zajednica Posušje-zapad obuhvaća sve
zapadno od ulica: Blidinjske, Kardinala
Stepinca, Kralja Tomislava, Bana Jelačića,
Domovinskog rata, Dalmatinske, te naselja
Durmišuša, Gornji Jukići, Donji Jukići, Jukića
njive, Šegina ograda, Jukasovići, Tomičići,
Karamatići, Dubrave, Zlopaše, Kovači i naselje
do Osojačkog mosta.
Mjesna zajednica Posušje-jug obuhvaća sve
istočno od Ulice bana Jelačića, Ulice
Domovinskog rata i Dalmatinske ulice, južno
od Ulice fra Grge Martića do Ulice fra Petra
Bakule i zapadno od Ulice fra Petra Bakule i
sjeverno od Topale.
Mjesna zajednica Posušje-istok obuhvaća sve
istočno od Ulice kralja Tomislava i Ulice
kardinala Stepinca do Mjesne zajednice
Rastovača, te sve južno od Blidinjske ceste,
sjeverno od Ulice fra Grge Martiće i istočno od
Ulice fra Petra Bakule do Mjesne zajednice
Rastovača.
Članak 3.
Grafički prikaz mjesnih zajednica Posušjezapad, Posušje-jug i Posušje-istok je sastavni
dio ove Odluke.
Članak 4.
Odredbe Odluke o usklađivanju i ustrojstvu
mjesnih zajednica („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 4/01) primjenjuju se i dalje
ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ove
Odluke.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku općine Posušje“.

22. veljače 2010. godine

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-308/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 19.2.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 21., 22. i 23. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99,
15/01 i 10/03) i članka 24. točka 5. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 1/08 i 8/08), Općinsko vijeće
općine Posušje na 19. sjednici održanoj dana
19.2.2010. godine, donijelo je
ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana „Ulica fra Grge Martića“
(Veterinarska stanica)
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana za lokalitet „Ulica
fra Grge Martića“ (Veterinarska stanica) sa
južne strane Ul. fra Grge Martića u Posušju,
općina Posušje.
Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
koje se nalazi u Ul. fra Grge Martića na kojem
se
nalazi
izgrađen
poslovni
objekt
„Veterinarska stanica“, tj. zemljište koje se
nalazi sa južne strane Ul. fra Grge Martića.
Planom trebaju biti obuhvaćene parcele k.č.
broj: 2121, 2122/1 i 2123/2 k.o. Posušje, južna
strana u Ul. fra Grge Martića u Posušju, općina
Posušje.
Članak 3.
Smjernice za izradu izmjene i dopune
regulacijskog plana „Ulica fra Grge Martića“
(Veterinarska stanica) su sljedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno planom „Ulica
fra Grge Martića“ (Veterinarska stanica),
uzimajući u obzir stanje na terenu izvršiti
preoblikovanje parcela u svrhu rješavanja
imovinsko pravnih odnosa i legalizacije
izgrađenih objekata.
Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade Plana su
osigurana u Proračunu općine Posušje.

Broj 1 – stranica 2

Službeni glasnik općine Posušje

Članak 5.
Za nositelja pripreme za izradu izmjene i
dopune regulacijskog plana „Ulica fra Grge
Martića“ (Veterinarska stanica) određuje se
Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
općine Posušje.
Nositelj pripreme za izradu plana će osigurati
svu raspoloživu dokumentaciju potrebnu za
izradu Plana i osigurati suradnju svih korisnika
prostora sa ciljem da se izradom regulacijskog
plana usklade potrebe i planska rješenja.
Članak 6.
Za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana
naselja „Ulica fra Grge Martića“ (Veterinarska
stanica) odrediti će se najpovoljniji ponuditelj
koji će biti odabran putem javnog natječaja.
Suglasno uvjetima tenderske dokumentacije,
odluke o dodjeli ugovora najpovoljnijem
ponuditelju, općina Posušje će zaključiti
odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama („Službeni
glasnik BiH“, broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06 i 12/09).
Članak 7.
Nositelj pripreme za izradu plana je obavezan
sačiniti program uključivanja javnosti u javne
rasprave o svim fazama izrade Plana i
organizirati njihovo provođenje, te o tome
redovito informirati Općinsko vijeće. Javna
rasprava će trajati 30 dana.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od
dana njenog objavljivanja u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-23-225/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 19.2.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 21., 22. i 23. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99,
15/01 i 10/03) i članka 24. točka 5. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 1/08 i 8/08), Općinsko vijeće
općine Posušje na 19. sjednici održanoj dana
19.2.2010. godine, donijelo je

22. veljače 2010. godine

ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana „MELJAKUŠA I“
(Razvitkovo skladište)
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana za lokalitet
„MELJAKUŠA I“ (Razvitkovo skladište), u
Posušju, općina Posušje.
Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
koje se nalazi na lokalitetu „Meljakuša I“, na
kojem se nalazi izgrađen poslovni objekt
„Razvitkovo skladište“, zemljište se nalazi na
samom križanju Ul. fra Petra Bakule i Ul.
Ljudevita pl. Posavskog i ovim planom trebaju
biti obuhvaćene parcele k.č. broj: 2166/29 i
2166/27 k.o. Posušje.
Članak 3.
Smjernice za izradu izmjene i dopune
regulacijskog plana
„MELJAKUŠA I“
(Razvitkovo skladište) su sljedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno planom
„MELJAKUŠA I“ (Razvitkovo skladište),
uzimajući u obzir stanje na terenu izvršiti
preoblikovanje parcela za potrebe rješavanja
imovinsko pravnih odnosa i legalizacije
izgrađenih objekata.
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 „MELJAKUŠA I“
(Razvitkovo skladište) određuje se Služba za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine
Posušje.
Nositelj pripreme za izradu plana će osigurati
svu raspoloživu dokumentaciju potrebnu za
izradu Plana i osigurati suradnju svih korisnika
prostora sa ciljem da se izradom regulacijskog
plana usklade potrebe i planska rješenja.
Članak 6.
Za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana
naselja „MELJAKUŠA I“ (Razvitkovo
skladište) odrediti će se najpovoljniji
ponuditelj koji će biti odabran putem javnog
natječaja.
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Suglasno uvjetima tenderske dokumentacije,
odluke o dodjeli ugovora najpovoljnijem
ponuditelju, općina Posušje će zaključiti
odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama („Službeni
glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06 i 12/09).
Članak 7.
Nositelj pripreme za izradu plana je obavezan
sačiniti program uključivanja javnosti u javne
rasprave o svim fazama izrade Plana i
organizirati njihovo provođenje, te o tome
redovito informirati Općinsko vijeće. Javna
rasprava će trajati 30 dana.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od
dana njenog objavljivanja u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-23-6/10.
PREDSJEDNIK
Posušje, 19.2.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

22. veljače 2010. godine

Pavla II) donesena je od strane Općinskog
vijeća općine Posušje broj:01–23–278/09 od
16.10.2009. godine.
Odlukom o stavljanu na javni uvid broj: 01–
882/09 od 06.11.2009. godine prijedlog
izmjene i dopune regulacijskog plana
„POSUŠJE“ (Trg Ivana Pavla II) je stavljen na
javni uvid u trajanju od 09.11.2009. godine do
9.12.2009. godine.
III.
Prijedlog izmjene i dopune regulacijskog plana
„POSUŠJE“ (Trg Ivana Pavla II) izradila je
Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
općine Posušje.
IV.
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: 01-23-9/10.
PREDSJEDNIK
Posušje, 19.2.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 22. Zakona o prostornom
uređenju
(„Narodne
novine
Županije
Zapadnohercegovačke", broj: 4/99,15/01 i
10/03 ) i članka 24. točka 5. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“
broj: 1/08, 8/08) Općinsko vijeće općine
Posušje na 19. sjednici održanoj dana
19.2.2010. godine, donijelo je

Na temelju članka 2.12 stavak 9. Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine („Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 23/01,
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08
i 37/08), kao i članka 24. točka 2. i 114. stavak
2. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik
općine», broj 1/08 i 8/08), Općinsko vijeće
općine Posušje, na 19. sjednici održanoj dana
19.2.2010. godine, donijelo je

O D L U K U
o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog
plana „POSUŠJE“ (Trg Ivana Pavla II)

ODLUKU
o naknadi za rad
Općinskog izbornog povjerenstva Posušje

I.
Usvaja se izmjena i dopuna regulacijskog
plana „POSUŠJE“ (Trg Ivana Pavla II), kojim
se definirao nogostup (javna površina) u širini
2,5 m uz zapadni i sjeverni rub parcele k.č.
broj: 2042 k.o. Posušje koja je u privatnom
vlasništvu.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz
regulacijskog plana.
II.
Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana „POSUŠJE“ (Trg Ivana

I
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za
rad predsjednika i članova Općinskog izbornog
povjerenstva Posušje.
II
Visina naknade za rad u Općinskom izbornom
povjerenstvu utvrđuje se u mjesečnom neto
iznosu kako slijedi:
- predsjednik 150,00 KM
- članovi 100,00 KM.
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III
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o naknadi za rad Općinskog izbornog
povjerenstva („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 6/09).
IV
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: 01-05-13/10.
PREDSJEDNIK
Posušje, 19.2.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 7. stavak 2. i članka 41.
Zakona o osnovnom školstvu („Narodne
novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj
6/04, 8/04, 8/08, 10/08 i 14/08) kao i članka
24. točka 2. i 114. stavak 2. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj 1/08 i 8/08), Općinsko vijeće općine
Posušje na 19.sjednici održanoj dana
19.2.2010. godine, donijelo je
ODLUKU
o besplatnom prijevozu učenika osnovnog
obrazovanja od 1. ožujka 2010. godine
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se besplatan prijevoz
učenika osnovnog obrazovanja od 1. ožujka
2010. godine za udaljenost veću od 2 kilometra.
Članak 2.
Učenicima s teškoćama u razvoju osigurava se
prijevoz bez obzira na udaljenost.
Članak 3.
Sredstva za prijevoz učenika iz članka 1.
osiguravaju se u Proračunu općine.
Članak 4.
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: 01-38-28/10.
PREDSJEDNIK
Posušje, 19.2.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

22. veljače 2010. godine

Na temelju članka 4. Odluke o dodjeli
koncesije za prikupljanje, odvoženje i
odlaganje smeća („Službeni glasnik općine“,
broj 4/01) a u svezi članka 24. stavka 1. točka
2. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik
općine“, broj 1/08 i 8/08), Općinsko vijeće
općine Posušje na 19. sjednici održanoj dana
19.2.2010. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na godišnji plan
aktivnosti Ladanušić čistoća d.o.o. Rakitno
I.
Daje se suglasnost na godišnji plan aktivnosti
prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za
2010. godinu, poduzeću Ladanušić čistoća
d.o.o. Rakitno.
II.
Ova suglasnost objavit će se u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-23-3/10.
PREDSJEDNIK
Posušje, 19.2.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o
ustanovama („Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke“, broj: 7/98), članka
114. stavak 3. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08
i 8/08) i članka 22. Statuta Centra za socijalni
rad Posušje broj: 197/02, Općinsko vijeće
općine Posušje na 19. sjednici održanoj dana
19.2.2010. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju člana Upravnog vijeća
Centra za socijalni rad Posušje
I.
Ante Milićević razrješava se dužnosti člana –
predstavnika osnivatelja Upravnog vijeća
Centra za socijalni rad Posušje.
II.
Imenovani se razrješava dužnosti opozivom
zbog neopravdanog izostanka sa sjednica
Upravnog vijeća.
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III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku općine Posušje“ i „Službenim
novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-19/10.
PREDSJEDNIK
Posušje, 19.2.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 49. Zakona o
ustanovama („Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke“, broj: 7/98), te članka
24. i 114. Statuta općine Posušje („Službeni
glasnik općine Posušje“, broj: 1/08 i 8/08),
Općinsko vijeće općine Posušje na 19. sjednici
održanoj dana 19.2.2010. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i
dopuna Statuta Centra za socijalni rad
Posušje
I.
Daje se suglasnost na Prijedlog izmjena i
dopuna Statuta Centra za socijalni rad Posušje
koje je donijelo Upravno vijeće Centra za
socijalni rad Posušje pod brojem: 02-52/10 od
8.2.2010. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-18/10.
PREDSJEDNIK
Posušje, 19.2.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_____________________________

Na temelju članka 24. točka 17. i 114. stavak
3. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik
općine Posušje», broj 1/08 i 8/08), a u svezi s
člankom 45. stavak 2. i člankom 79. stavak 1.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj 5/08 i
9/08), Općinsko vijeće općine Posušje, na 19.
sjednici održanoj dana 19.2.2010. godine,
donijelo je

22. veljače 2010. godine

ZAKLJUČAK
o dopuni Zaključka o osnivanju
radne grupe za izradu Lokalnog ekološkog
akcijskog plana za općinu Posušje
I.
U Zaključku o osnivanju radne grupe za izradu
Lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu
Posušje (Službeni glasnik općine Posušje broj
13/09), iza članka III dodaje se članak IIIa.
koji glasi:
„ IIIa.
Za koordinatora LEAP-a se određuje Branko
Širić, djelatnik Ministarstva prostornog
uređenja, resursa i zaštite okoliša.
Mjesečna naknada za rad koordinatora se
određuje u neto iznosu od 150 KM“.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku općine Posušje“
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-28-20/10.
PREDSJEDNIK
Posušje, 19.2.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_____________________________

Na temelju članka 45. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj 1/08 i
8/08) i članka 79. i 142. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj 5/08 i 9/08) Općinsko
vijeće općine Posušje na 19. sjednici održanoj
dana 19.2.2010. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog
načelnika općine Posušje za 2009. godine
I.
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika
općine Posušje za 2009. godinu.
II.
Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-14/10.
PREDSJEDNIK
Posušje, 19.2.2010. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_____________________________
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Na temelju članka 38. stavak 1 točka 15.
Statuta općine Posušje (Službeni glasnik
općine Posušje broj:1/08) i 8/08) Općinski
načelnik općine Posušje utvrdio je:
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG
NAČELNIKA OPĆINE POSUŠJE ZA 2009
GODINU
U 2009 godini Općinski načelnik općine
Posušje je poslove iz svoje nadležnosti
obavljao neposredno i putem općinskih službi
za upravu.
U okviru neposrednog obavljanja dužnosti
najznačajniji poslovi se odnose na:
- konsolidiranje obaveza po osnovu doprinosa
- osiguranje financijskih sredstava, provedba
javnog natječaja i početak izvođenja radova I
faze Nove osnovne škole.
- osiguranje financijskih sredstava, provedba
Javnog natječaja i početak izvođenja radova
na izgradnji vodovoda
- uspostavljanje baze podataka o imovini
općine Posušje i pokretanje odgovarajućih
postupaka za pravno reguliranje imovine.
- koordinaciju rada svih službi za upravu
Navedeni poslovi su podrobnije razrađeni u
okviru pojedinačnih izvješća službi za upravu
kako slijedi:
1. Služba za opću upravu i društvene
djelatnosti
U Službi za opću upravu i društvene djelatnosti
u prošloj godini urađeni su slijedeći poslovi:
- zaprimljeno je i riješeno 146 predmeta,
uključujući izdavanje uvjerenja po članku 169.
i 170. ZUP-a i donošenje rješenja po ZOSPI-u
- izrađeno nekoliko nacrta odluka za potrebe
Općinskog vijeća i to:
• Odluka o naknadi za rad Općinskog
izbornog povjerenstva Posušje
• Zaključak o osnivanju radnog tijela za
pripremu kulturnih događanja pod
nazivom “Posuško ljeto”
• Zaključak o osnivanju odbora za
provođenje turnira u nogometu
”Miljenko Nenadić” Posušje 2008.
• Odluka o određivanju povjerenika za
formiranje Mjesne zajednice Posušje
• Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
kriterijima za dodjelu studentskih
stipendija

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
−

−
−

−

•
•

•
−
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Odluka o pravima izabranih i
imenovanih
dužnosnika
općine
Posušje
Odluka o besplatnom prijevozu
učenika osnovnog obrazovanja
Odluka o visini naknade za korištenje
usluga Dječjeg vrtića „Posušje“ u
Posušju
Odluka o izmjeni Odluke o
utvrđivanju koeficijenta za obračun
plaće
Općinskog
pravobranitelja
općine Posušje
Odluka
o upisnim područjima
osnovnih škola na području općine
Posušje
Odluka o zalaganju nekretnine
Prijedlog mreže osnovnih škola na
području općine Posušje
Odluka o davanju suglasnosti na
Program privatizacije javnog poduzeća
Veterinarske stanice Posušje
Odluka o dopunama Odluke o davanju
suglasnosti na Program privatizacije
javnog poduzeća Veterinarske stanice
Posušje
Zaključak o osnivanju Vijeća za
prevenciju kriminaliteta u Općini
Posušje
prikupljena izvješća o radu mjesnih
zajednica i dostavljena Vijeću na
razmatranje
prikupljena izvješća o radu udruga i
dostavljena Vijeću na razmatranje
izrađeni nacrti rješenja iz radnopravnog
statusa
službenika
i
namještenika (prijem u radni odnos,
prestanak radnog odnosa, godišnji
odmori, naknade za slučaj smrti ili
teške bolesti, naknade za prijevoz na
posao i s posla, i sl.)
sudjelovanje u izradi nacrta općih
akata Općinskog načelnika i to:
Odluka o službama za upravu,
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Jedinstvenog tijela uprave i službi za
upravu općine Posušje,
Pravilnik o radnim odnosima
na inicijativu samih općina i uz
suglasnost sva četiri načelnika
Županije Zapadnohercegovačke, u
Širokom Brijegu organiziran seminar
na temu „Uredsko poslovanje“ koju je
pohađalo 7 djelatnika.
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suradnja
s
Agencijom
za
identifikacijske dokumente, evidenciju
i razmjenu podataka
− sudjelovanje u postupku podjele
mjesne zajednice Posušje
− redovito smo surađivali s OSCE-om,
GAP-om, Agencijom za državnu
službu,
mjesnim
zajednicama,
kulturnim, športskim i drugim
udrugama, ustanovama, općinama u
ŽZH i šire.
− surađivali s Generalnim konzulatom
Republike Hrvatske i građanima oko
provedbe izbora za predsjednika
Republike Hrvatske
− urađeno 149 priopćenja za javnost koji
su poslani na web stranicu općine i u
ostale medije
− urađeno 9 javnih oglasa za imenovanje
nadzornih odbora javnih poduzeća,
upravnih vijeća ustanova i školskih
odbora osnovnih i srednjih škola koji
su poslani na web stranicu općine i u
ostale medije
− objavljen javni oglas za imenovanje
Općinskog pravobranitelja, te izvršen
postupak izbora
− objavljen javni natječaj za prijem u
radni odnos namještenika, te izvršen
postupak izbora
− izdavali putne naloge, zaduživali i
razduživali službena vozila
− podnosili izvješća o provedbi ZOSPI-a
Parlamentu Federacije Bosne i
Hercegovine
i
Ombudsamanima
Federacije
− u suradnji sa Službom za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša i Službom za
imovinsko-pravne, geodetske poslove i
katastar poduzete aktivnosti na
uspostavi baze podataka o općinskoj
imovini
− izvršena inventura stalnih sredstava,
opreme i sitnog inventara u općini
Posušje
U organizaciji Agencije za državnu službu
održana je obuka na temu „Menadžment
ljudskih potencijala“ koju su pohađala 2
djelatnika.
U Centru za pružanje usluga građanima
urađene su i dostupne građanima brošure
(vodiči) za sve službe. Također su strankama
omogućene usluge pošte, kao i usluge
kopiranja.
−
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Na šalteru ovjere:
- izvršeno je 19.724 ovjere
- izdana 231 radna knjižica
Na šalteru prijema:
- zaprimljeno je 1.235 predmeta (običnih)
- zaprimljeno 547 predmeta (upravni postupak)
- zaprimljeno 1099 računa
- arhivirano 638 predmeta (upravni postupak)
- arhivirano 1712 običnih predmeta
- preko dostavne knjige izvršeno 205 dostava
- izvršeno je otpremanje pošte i dostavljanje
pošte obrađivačima predmeta
Osim zavođenja u upisnike predmeta svaki
predmet zaveden je i elektronski u aplikaciju
Docunovu.
U matičnom uredu Posušje:
- izdano je 3.127 izvoda iz MKR, MKV, MKU
i uvjerenja o državljanstvu
- izvršeno 148 upisa u MKR
- izvršena 83 upisa u MKV
- izvršen 81 upis u MKU
- izdano 211 potvrda o životu
- izdano 147 uvjerenja o obiteljskom stanju
- svi upisi unijeti su i u elektronsku bazu
Datanovu
U mjesnom uredu Vir:
- izdano 1.648 izvoda iz MKR, MKV, MKU i
uvjerenja o državljanstvu
- izvršeno 47 upisa u MKR
- izvršena 3 upisa u MKV
- izvršeno 17 upisa u MKU
- izdane 424 potvrde o životu, slobodnom
bračnom stanju, kućne liste, smrtovnice, …
- u elektronsku bazu Datanovu unijeto je 6.758
unosa.
U mjesnom uredu Broćanac:
- izdana 1.302 izvoda iz MKR, MKV, MKU i
uvjerenja o državljanstvu
- izvršeno 26 upisa u MKR
- izvršena 4 upisa u MKV
- izvršeno 15 upisa u MKU
- svi upisi unijeti su i u elektronsku bazu
Datanovu
- prema programu Datanova izvršena
verifikacija 5.000 upisa.
U mjesnom uredu Rakitno:
- izdano 1.846 izvoda iz MKR, MKV, MKU i
uvjerenja o državljanstvu
- izvršeno 19 upisa u MKR
- izvršeno 10 upisa u MKV
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- izvršeno 19 upisa u MKU
- izdano 168 potvrda o životu i ostalih potvrda
- u elektronsku bazu Datanovu unijeto je 867
unosa.
Što se tiče poslova koji se odnose na školstvo,
kulturu i šport urađeno je slijedeće:
- uspješno završena školska 2008/09 godina u
svim osnovnim i srednjim školama na području
općine
- izvršeni sistematski pregledi i upis djece u
prve razrede osmogodišnjeg i devetogodišnjeg
osnovnog obrazovanja
- osigurani materijalno-tehnički uvjeti za
redovito odvijanje nastave u školama
osnovnog obrazovanja (ogrjevno drvo, lož ulje
za grijanje, oprema učionica i kabineta,
nastavna učila i sl.)
- znatno popravljena školska infrastruktura, te
osigurani uvjeti za neometano uvođenje
devetogodišnjeg obrazovanja (završeni grubi
radovi na proširenju osnovne škole u Posušju,
započeta izgradnja Nove osnovne škole u
Posušju, izvršena adaptacija i dio radova na
školama u Sutini, Poklečanima, Vraniću,
Gracu, Batinu, Viru, te adaptacija učionica za
devetogodišnje obrazovanje)
- osiguran prijevoz učenika svih osnovnih i
srednjih škola u Posušju
- Općinsko vijeće donijelo odluku o osnivanju
Osnovne škole „Vranić“
- Otvoren novi dječji vrtić „MaMa“ u
privatnom vlasništvu u selu Karamatići –
Čitluk koji dnevno posjećuje 70 djece
- izvršen izbor ravnatelja svih škola u Posušju
- po peti put održana kulturna manifestacija
pod nazivom “Posuško ljeto” u sklopu kojeg su
izvedene kazališne predstave, nekoliko
koncerata, izložbi slika, promocija knjiga, i sl.
- svečano otvoren Franjevački muzej „U kući
oca mojega“ u Posušju
- u organizaciji osnovnih i srednjih škola uoči
Božića provedeno niz kulturnih događanja pod
nazivom „Sretan Bozić svakome“ uz učešće
HKD „Napredak“ i HKUD „Fra Petar Bakula“,
te dječjih vrtića i Crvenog križa Posušje
- održana izborna skupština HKUD „Fra Petar
Bakula“
- zabilježeni uspješni nastupi posuških
mažoretkinja, te HKUD Fra Patar Bakula
- održana redovita izborna skupština Športskog
saveza općine Posušje
- održan izbor najboljih sportaša za 2008.
godinu
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- općina Posušje bila domaćin Županijskih
športskih igara učenika osnovnih i srednjih
škola ŽZH
- proveden turnir juniora pod nazivom
„Miljenko Nenadić“ na kojem su učestvovale 4
nogometne ekipe
- proveden turnir sela, zaselaka i mjesnih
zajednica Općine Posušje u malom nogometu,
te Božićni turnir u gradskoj športskoj dvorani
- Općina i Športski savez u skladu s
financijskim mogućnostima podupirali rad
športskih klubova, te rad školskih športskih
sekcija
- održan tradicionalni boćarski turnir
„Nožinac“ 2009. godine u Boćarskom domu
- na inicijativu i uz potporu fakulteta za fizičku
kulturu iz Mostara osnovana „Univerzalna
škola športa“ – Posušje
- održano 6 predavanja književnika Ivice
Karamatića u Posušju
- književnik Ivica Karamatić objavio svoju 20.
knjigu, zbirku pjesama pod nazivom
„Bleiburg“
Osim naprijed navedenog u ovoj Službi su
obavljeni i slijedeći poslovi:
- aktivnosti oko uspostave baze podataka o
općinskoj imovini u suradnji sa Službom za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Službom
za imovinsko-pravne, geodetske poslove i
katastar,
- arhiviranje predmeta,
- prijava i odjava djelatnika, ovjere
zdravstvenih knjižica i drugi personalni
poslovi,
- poslovi tipkanja i umnožavanja za potrebe
Općinskog vijeća i svih službi za upravu,
- poslovi tehničkog tajnika,
- nabavka uredskog materijala i drugih
potrepština,
- raznošenje pošte i materijala,
- održavanje zgrade općine, kao i potrebni
popravci,
- svakodnevno čišćenje ureda.
2.Služba za financije
U periodu od 01.01. -31.12. 2009. godine,
možemo konstatirati da je unatoč padu kako
poreznih tako i neporeznih prihoda, općinska
uprava je funkcionirala normalno u smislu
financiranja
svih funkcija
predviđenih
proračunom.U tekućoj proračunskoj godini
izrađen je i usvojen od strane Općinskog
vijeća Proračun općine Posušje za 2009.
godinu, uz sve procedure propisane zakonom,
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(javno predstavljanje proračuna kroz medije i
javnu raspravu itd.).
Sva izvješća koja je služba bila dužna uraditi
sukladno Programu rada Općinskog vijeća,
uredno su dostavljena vijeću kao što su:
Zaključni račun, tromjesečna izviješća o
izvršenju proračuna, te i izvješća na zahtjev
pojedinih vijećnika. Izuzetak je samo
ažuriranje Programa kapitalnih ulaganja, što
nije izvršeno u skladu sa Programom rada
službe iz razloga što su svi podaci o
prethodnim programima kapitalnih investicija
bili na starom računalu u Službi za
gospodarstvo obnovu i razvitak i prilikom
zamjene informatičke opreme od dijela stare
elektronske arhive, koja je sva prenesena na
CD-eove, jedan CD je bio oštećen i nije bilo
moguće sa njega pročitati elektronske
dokumente. Navedeno je utjecalo na to da se
nije mogao sastati Koordinacijski tim za izradu
Programa kapitalnih investicija, pa samim time
dio posla koji je Služba za financije trebala
odraditi nije imao smisla. U međuvremenu su
unijeti svi potrebiti podaci i Program kapitalnih
investicija za 2010. godinu je u završnoj fazi i
biti će dostavljen na usvajanje OV po
završetku procedure za donošenje Prijedloga
kapitalnih
investicija
koje
provodi
Koordinacioni tim za kapitalne investicije.
Glavni problem Programa za kapitalne
investicije je što u općinskom proračunu nema
dovoljno financijskih sredstava za realizaciju
Programa kapitalnih investicija, koji obuhvata
preko 50 razvojnih projekata čija ukupna
vrijednost prelazi nekoliko puta općinski
proračun. Međutim, kod predlaganja proračuna
za 2010. vodilo se računa o tome da prioritetni
programi ipak idu u realizaciju u skladu sa
mogućnostima proračuna.
Uz već navedenu dokumentaciju koja se
također dostavlja i Županijskom ministarstvu
financija, Služba za financije radi i mjesečna
izvješća o poreznim i neporeznim prihodima
za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje
te Dokument
okvirnog
proračuna
za
potrebe Ministarstva financija Županije
Zapadnohercegovačke.
Služba za financije je također kroz sastanke
sa Pomoćnicima načelnika iz drugih
općina aktivno sudjelovala u pripremi
Zakona o raspodijeli prihoda u Županiji
Zapadnohercegovačkoj i Zakona o porezima,
što je rezultiralo povoljnijom raspodjelom
prihoda između općina i županije.također treba
istaći da su kroz primjenu zakona o javnim
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nabavkama te smanjenje izdataka
za
reprezentaciju ostvarene i značajne uštede,
koja nam omogućavaju servisiranje zaostalih
dugova iz prethodnih godina te praćenje
tekućih obveza.
Od 01.01. 2009 u primjeni je Zakon o porezu
na dohodak, koji je donio i značajne novine
oko obračuna plaća i dodatnih primanja
djelatnika te uvođenja poreznih kartica, što je
služba uspješno apsolvirala kroz seminare i
suradnju sa Poreznom upravom.
Također su pripremljene i usvojene Odluke o
dugoročnom zaduživanju kod Raiffeisen Bank
u iznosu od 600.000,00 KM na pet godina uz
grace period od 1 godine i kamatu 8,10%,
Odluka o dopunama poreza na tvrtku ili naziv
te Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine
Posušje za saniranje dugova po osnovu
doprinosa proračunskih korisnika.
Služba za financije je osigurala i svu
dokumentaciju po zahtjevu
predstavnika
Raiffeisen Bank, da bi se realizirao dugoročni
kredit za investicije.
Sukladno Zakonu o dugu i zaduživanju u F
BiH, služba je dostavljala određene podatke o
zaduženju općine te prateću dokumentaciju
Federalnom ministarstvu za financije.
Nakon što je utvrđen značajan pad prihoda u
odnosu na plan proračuna (25%), služba je
pripremila rebalans proračuna koji je usvojen u
listopadu 2009. godine sa umanjenjem od 7% u
odnosu na plan ili 15 %, ako se uzme u obzir
dugoročno kreditno zaduženje od 600.000,00
KM za rješavanje vodoopskrbe u MZ Vir. U
mjesecu prosincu uz sve procedure (nakon
usvajanja nacrta proračuna, provedene javne
rasprave te pripreme Prijedloga proračuna),
usvojen je i Proračun za 2010 godinu, koji je
za 16% manji u odnosu na rebalans iz 2009.
godine te također i Odluka o izvršenju
Proračuna općine Posušje za 2010. godinu.
Nastavljena je i uspješna suradnja sa GAP-om,
Projektom upravne odgovornosti koji daje
značajna sredstva za financiranje kako
kapitalnih ulaganja tako i modernizaciju
općinske administracije te sa OSC-om.
Značajno je istaknuti da se nastavlja daljnje
usavršavanje djelatnika službe kroz seminare
organizirane od strane Saveza općina i
gradova, GAP-a, REDAHA, Svjetske banke,
EIBA, Revicon, Fircon itd.
Ograničavajući čimbenik za navedeni period
uz smanjeni priliv sredstava u proračun,
svakako su bile obveze (dugovi) iz prethodnih
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perioda koje su dobrim dijelom sanirane u
sljedećem iznosu:
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3. Služba za imovinsko-pravne, geodetske
poslove i katastar

U oblasti korištenja podataka i davanja usluga
u oblasti premjera i katastra napravljeno je 946
uplata sa ukupnim uplaćenim iznosom 41 477
KM.
Po zahtjevima imovinsko-pravne službe:
1. terenski i uredski poslovi prilikom obrade
zahtjeva
Po zahtjevima Službe prostornog uređenja i
zaštite okoliša:
- snimanje situacije-veterinarska stanica
- snimanje situacije za pristupni put za
poslovnu zonu Osrdak
- snimanje kioska
- snimanje situacije za Dom zdravlja Posušje
- snimanje situacije na lokaciji pijace ispod
tržnog centra Feniks
- snimanje situacije oko groblja Martića križ
- Snimanje situacije u naselju Carski Gaj
- Snimanje situacije na sjevernoj zaobilaznici

I

Izlasci na teren po zahtjevima inspekcije:

1.Doprinosi iz prethodnih godina:
Opća uprava
535.499,00
Centar za socijalni rad
48.300,00
Vatrogasci
4.500,00
___________________________________
Ukupno
588.299,00
2. Dobavljači i ostale obveze:
Dobavljači
278.404,00
Raiffeisen Bank
219.000,00
Ostale obveze
32.000,00
____________________________________
Ukupno
529.404,00
Ukupno (1+2)
1.117.703,00

KATASTAR

U oblasti korištenja podataka izmjere i
katastra, Služba je dala slijedeće podatke:
1. kopija katastarskog plana-152
2. izvod iz posjedovnog lista-617
3. kopija u digitalnom obliku-14
4. uvjerenja-190
5. potvrde-9
6. podaci za sud: na traženje suda-93
na osobno traženje-146
7. prijavni list za potrebe polaganja ugovora na
sudu-23
8. prijavni list za promjene-201
9. podaci za rješavanje imovinsko-pravnih
poslova: izvodi-100
kopije plana-50
Dokumenti pristigli u Službu:
- Rješenja o nasljeđivanju i Presude-122
- Ugovori-230
- Dokumenti doneseni na Općinskom vijeću-10
- Ovrhe-10
- Rješenja o dosudi-3
U oblasti davanja usluga izmjere i katastra,
urađeno je slijedeće:
Zahtjevi stranaka:
- snimanje objekta-37
- cijepanje parcela-64
- identifikacija granica parcela-6
- spajanje parcela-7
- vještačenja za potrebe suda-38

- Snimanje situacije na lokalitetu G.Polići
- identifikacije parcela
Po zahtjevima Urbikoma:
1. snimanje situacije ulica iznad stare općine i
kod groblja Martića križ
2. snimanje zgrade u kojoj se nalazi gradska
ljekarna
Izuzev radova po gore navedenim
zahtjevima, urađeno je slijedeće:
1. terenski radovi po zahtjevima MZ BroćanacVodosprema i groblje Kljenak
2 snimanje situacije u Cvitkuši-lokalitet stećaka
3. snimanje situacije-veterinarska stanica
4. snimanje situacije za pristupni put za
poslovnu zonu Osrdak
5. iskolčenje trafostanice na Osrtku
6. cijepanje parcele za MZ D.Sutina
7. snimanje puta u K.O.Vrpolje po zahtjevu MZ
8. snimanje situacije za Dom zdravlja Posušje
9. snimanje situacije na lokaciji pijace ispod
tržnog centra Feniks
10. snimanje situacije oko groblja Martića križ
11. terenski radovi na rješavanju Transportnog
dijela cjevovoda od centralne vodospreme
Posušje do vodospreme Debeli brig Podsustav Virsko polje sa izradom
geodetskog elaborata
12. Geodetski radovi na novoj osnovnoj školi
13. Pomoćni radovi na reambulaciji k.o.
Konjsko Bare
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Provođenje promjena:
Provedeno 5033 promjena - oko 104 800 stavki,
što znači da su u pisani dio katastarskog
operata unesene sve promjene od 1990. godine
do 2006. godine.
II IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
Interna dostavna knjiga za imovinsko-pravne
predmete je na Vaše traženje dostavljena u
ured načelnika, pa nisam u mogućnosti
dostaviti izvješće o broju pristiglih predmeta i
o njihovoj ažurnosti.
Osim po gore navedenim zahtjevima radilo
se još na slijedećim poslovima:
1. Rad na rješavanju imovinsko - pravnih
poslova za lokalitet nove osnovne škole
2. Rad na rješavanju imovinsko-pravnih
poslova Transportnog dijela cjevovoda od
centralne vodospreme Posušje do vodospreme
Debeli brig-Podsustav Virsko polje
3. Rješavanje imovinsko.pravnih poslova na
kružnom toku - put za Mostar
Po programu rada OV, urađeno je:
1. Odluka o određivanju prosječne građevinske
cijene za 1m2 korisne stambene površine
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
građevinskom zemljištu
Pored akata predviđenih po Programu rada
OV, doneseni su:
1. Rješenja - 5
2. Zaključci o davanju ovlasti za rješavanje
imovinsko-pravnih poslova - 3
3. Ispravke grešaka u rješenju - 1
4. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - 1
Ostale aktivnosti:
1. Nastavljaju se aktivnosti oko digitalizacije
katastarskih planova.Općina je ušla u plan
poslova za 2009. godinu i u tijeku je
vektorizacija k.o. Širića Brijeg i Batin
2. Završeni su radovi na reambulaciji
katastarske općine Konjsko Bare
3. Vođene su aktivnosti oko sređivanja
zemljišne knjige zajedno sa predstavnicima
općinskog suda, ministarstva pravosuđa i
uprave ŽZH.
4. Općina je ušla u drugu fazu GAP projekta u
kojoj je naglasak na sređivanju katastra i
urbanizma.
Problemi u radu Službe:
1. nedostatak pristojnog vozila za teren
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4. Služba za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša
U periodu od 01. 01.2009 do 31.12.2009.
godine u ovoj Službi uz pomoćnika načelnika,
jedan službenik, dva namještenika, od
listopadu mjeseca u Službu je došao jedan
namještenik.
Služba je opremljena sa četiri kompjutora i dva
pisača, pa sami izrađujemo rješenja i to joj u
mnogome olakšava rad. Služba koristi dvije
prostorije. Papir i ostali potrošni materijal
nabavlja se preko Službe za opću upravu.
Suradnja sa Ministarstvom prostornog uređenja
je loša, što uvelike otežava rješavanje gorućih
problema na nivou županije u cjelini.
Suradnja sa javnim poduzećima (elektro, Ptt
itd…), i pored našeg nastojanja da se ta
suradnja poboljša ostala je na niskom nivou.
Služba je obavljala poslove iz svoje
nadležnosti prema pristiglim zahtjevima
stranaka i po službenoj dužnosti.
Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
izdaje lokacijske, građevinske, i uporabne
dozvole sukladno Zakonu o prostornom
uređenju i Zakonu o građenju ŽZH („Narodne
novine ŽZH“ broj: 14/99, 15/01, 10/03).
Također temeljem članka 169. ZUP-a Služba
izdaje uvjerenja, suglasnosti i potvrde na
temelju službene evidencije koju vodi.
Do 31. 12. 2009. godine je zaprimljeno 338
zahtjeva. U tom periodu riješeno je 320
zahtjeva, što iznosi 95 % od ukupno
zaprimljenih zahtjeva.
U 2009. godini riješeno je 14 zahtjeva
podnesenih u 2008. godini, te je u ovoj godini
ukupno riješeno 334 predmeta.
Od predmeta zaprimljenih u 2009. godini
riješeno je:
- lokacijskih dozvola 85; neriješeno 5
- građevinskih dozvola 43; neriješeno 1
- uporabnih dozvola 31; neriješeno 3
- žalbe 3
- obnove postupka 2
- suglasnosti Službi za katastar i imovinsko
pravne poslove 16
- pristup informacijama 8
- dostava podataka županiji i federaciji 12
- izmjene planova 6; neriješeno 4
- potvrda 113
- suglasnosti, mišljenja i slično 34
- dostavljeno 46 raznih podataka Općinskom
sudu u Širokom Brijegu
- odluka o izradi plana i usvajanju 12
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U neriješene predmete spadaju: nekoliko
zahtjeva koji su kompletirani i koji će, nakon
uplaćenih pristojbi, biti vrlo brzo riješeni te
predmeti kojima nedostaje poneka suglasnost
ali su rješivi u kratkom roku, predmeti za koje
je zatražena dopuna podneska, zaprimljeno je
nekoliko službenih obavijesti, poziva i sl.
- Dva predmeta su u toku rješavanja po žalbi
(„ – adaptacija i rekonstrukcija i Petar (Adama)
Galić – mini benzinska pumpa)
- Jedan predmet je vođen upravnom sporu
(Petar (Adama) Galić – mini benzinska
pumpa“).- potvrđeno rješenje
Ostali zavedeni predmeti nastaviti će se
rješavati u tekućoj godini.
Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
općine Posušje je pripremila sljedeće Odluke:
I. Odluke o pristupanju izradi urbanističkih
planova
1. Odluka o pristupanju izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „Kovači“ usvojena
na sjednici Općinskog vijeća općine Posušje
broj: 01-23-16/09 od 30.01.2009. godine.
2. Odluka o pristupanju izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „SPORTSKI
CENTAR ŠEGO“ 2009. godina. Broj: 01-2363/09 usvojena na sjednici Općinskog vijeća
općine Posušje od 06.04.2009. godine
3. Odluka o pristupanju izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „BROĆANAC“
(BAŠIĆ - EXPORT 2009. godina) broj: 01-2397/09 usvojena na sjednici Općinskog vijeća
općine Posušje od 27.04.2009. godine
4. Odluka o pristupanju izradi prostornog
plana općine Posušje broj: 01-23-140/09
usvojena na sjednici Općinskog vijeća općine
Posušje od 29.05.2009. godine
5. Odluka o pristupanju izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „MELJAKUŠA I“
(Ulica fra Petra Bakule) broj: 01-23-139/09 od
22.06.2009. godine
6. Odluka o pristupanju izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „KINESKA
ČETVRT“ (Ulica Katarine Kotromanić)
broj:01-23-166/09 od 22.06.2009. godine
7.
Odluka o pristupanju izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „VRTLINE“
(Ulica fra Grge Martića) broj: 01-23-188/09
usvojena na sjednici Općinskog vijeća od
13.07.2009. godine.
II. Odluke o usvajanju urbanističkih planova
(napomena: svakoj ovoj odluci prethodila je
donošenje odluke o javnom uvidu i držanje
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svakog pojedinog plana na oglasnoj ploči
općine Posušje u trajanju od mjesec dana) :
1. Odluka o usvajanju regulacijskog plana
„Kljenak“ broj: 01-23-300/08 usvojena na
sjednici Općinskog vijeća općine Posušje od
30.01.2009. godine
2.
Odluka o usvajanju izmjene i dopune
regulacijskog plana „BRIJEG“ (Dola, Brižine i
Krivače) broj: 01-23-301/08 usvojena na
sjednici Općinskog vijeća općine Posušje od
30.01.2009. godine
3. Odluka o usvajanju izmjene i dopune
regulacijskog plana „KOVAČI“ broj: 01-2371/09 usvojena na sjednici Općinskog vijeća
općine Posušje od 06.04.2009. godine
4. Oduka o usvajanju izmjene i dopune
regulacijskog plana „MOKRI DOLAC
(jugozapadni dio) broj:01-23-107/09 usvojena
na sjednici Općinskog vijeća općine Posušje od
27.04.2009. godine
5. Odluka o usvajanju izmjene i dopune
regulacijskog plana „BROĆANAC“ (BAŠIĆEXPORT 2009. godine) broj: 01-23-165/09
usvojena na sjednici Općinskog vijeća od
22.06.2009. godine.
6. Odluka o usvajanju regulacijskog plana
„NOVA OSNOVNA ŠKOLA“ broj: 01-23190/09 usvojena na sjednici Općinskog vijeća
od 13.07.2009. godine
7. Odluka o usvajanju urbanističkog plana
„Martića križ“ koji obuhvata zemljište koje se
nalazi uz istočni rub groblja „Martića križ“usvojena na sjednici Općinskog vijeća broj:
01-23-189/09 od 13.07.2009. godine
8. Odluka o usvajanju urbanističkog plana
„Martića križ“ koji obuhvaća zemljište koje se
nalazi sjeverozapadno od groblja Martića križ
koje je u privatnom vlasništvu i to parcele: k.č.
2150/1i k.č. 2149/1 k.o. Bešlići usvojena na
sjednici Općinskog vijeća broj: 01-23-138/09
od 29.05.2009. godine
III. Ostale odluke:
1. Odluka o uspostavljanju stručnog
povjerenstva za davanje mišljenja pri
izdavanju lokacijske dozvole broj: 01-23-15/09
od usvojena na sjednici Općinskog vijeća
općine Posušje 29.05.2009. godine
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
građevinskom zemljištu broj: 01-31-201/09
usvojena na sjednici Općinskog vijeća od
13.07.2009. godine
Od ostalih aktivnosti koje su vršene a tiču se
ove Službe bitno je istaknuti:
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- nacrt odluke o grobljima
- nacrt odluke o građevinskom otpadu
- nacrt Izmjene i dopune Odluke o
komunalnom redu
- suradnja s GAP-om,
- sudjelovanje u postupku pripreme novog
županijskog zakona o prostornom uređenju i
građenju,
- sudjelovanje u postupku izrade prostornog
plana ŽZH koji se sastoji od četiri zasebne
cjeline od kojih je jedna prostorni plan općine
Posušje.
Te učestvovanje na raznim sjednicama,
seminarima i sl.
5. Služba za gospodarstvo, obnovu, razvitak
i CZ
Za sve djelatnike ove Službe, a na temelju
Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, na
početku 2009. godine urađeni su i potpisani
ciljevi izvedbe i obavljeno ocjenjivanje
djelatnika za prethodnu godinu. Također smo,
sukladno programu rada Općinskog vijeća
pripremili sve predviđene Odluke i informacije
za Vijeće.
U navedenom izvještajnom razdoblju u okviru
i opisu poslova unutar Službe odvijale su se
sljedeće značajne aktivnosti:
 Sukladno potpisanim sporazumima s
GAP-om
projektom
upravne
odgovornosti
(druga
faza),
od
dogovorenih pet projekata, tijekom
godine realiziran je jedan projekt. Za
ostala četiri projekta dostavljena je
oprema koja je dogovorena u sklopu
ovih projekata i biti će instalirana
sukladno planu.
U sklopu GAP 2 projekta koji se odnosi na
potporu realizacije prioritetnih projekata iz
programa kapitalnih investicija općine Posušje
za 2009. godinu potpisan je Ugovor s GAP-om
o sufinanciranju radova na dijelu magistralnog
vodovoda Posuše -Vir. Ukupan iznos sredstava
odobrenih od strane GAP-a je 125.000,00 KM.
 U suradnji sa IFAD projektom koji se
odnosi na ruralni razvoj općina,
potpisan je ugovor o sufinanciranju
crpnog postrojenja u MZ Broćanac.
Navedeno crpno postrojenje nalazi se
u završnoj fazi realizacije a dio je
vodoopskrbnog sustava za Broćanac,
čijom
realizacijom
se
otvara
mogućnost
izgradnje
lokalne
vodovodne mreže u gornjim zonama
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MZ Broćanac. Isto tako krajem godine
potpisan je ugovor o sufinanciranju
vodovodne mreže u navedenim
zonama MZ Broćanac.
 U svibnju mjesecu prihvaćena je
ponuda i donesena Odluka o izradi
mape razvoja općine Posušje od strane
MICRO projekt d.o.o. Mostar za
poslovno savjetovanje sa sjedištem u
Splitu. Projekt podrazumijeva izradu
okvirnog dokumenta dugoročnog
strateškog značenja, uz čiju bi pomoć
imali potencijal za financiranje
projekata iz predpristupnih fondova
Europske unije.
 U travnju mjesecu potpisan je
Memorandum o razumijevanju između
PEP International i općine Posušje s
ciljem realizacije projekata u pet sela
općine Posušje.Ukupna vrijednost
donacije će iznositi 50.000,00 KM.
 Sukladno
javnom
pozivu
od
Federalnog
Ministarstva
razvoja
poduzetništva i obrta poslali smo
aplikaciju u LOT-u 1 za razvoj
poduzetničke infrastrukture. Aplikacija
je sačinjena u smislu dovršetka
infrastrukturne izgradnje i komunalnog
opremanja poduzetničke zone Osrdak.
Vrijednost projekta je u visini od
50.000 KM.
 Aplicirali smo dva projekta na javni
tender
Županijskog
Ministarstva
prostornog uređenja i zaštite okoliša.
Navedeni projekti su iz oblasti zaštite
okoliša i uređenja okoliša. Oba
projekta su dobila sufinancijska
sredstva u iznosu od 6.000,00 KM.
 U okviru projekta ruralnog razvoja a u
suradnji sa REDAH-om i Aprodel-om,
razvojnom agencijom iz Madrida
urađen je projekt koji se odnosi na
razvoj prostora parka prirode Blidinje,
kroz lokalnu akcijsku grupu Blidunje i
Čvrsnica. Vrijednost projekta je
60.000,00 KM, čija bi realizacija
trebala biti realizirana do kraja 2010.
godine.
Važno je napomenuti da iznimno dobro
surađujemo sa svim domaćim i međunarodnim
organizacijama koje djeluju i rade u Bosni i
Hercegovini. Također, sudjelujemo na raznim
radnim sastancima, seminarima, predavanjima
i sl. koji su značajni i interesantni za našu
općinu.
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ODSJEK INSPEKCIJSKIH POSLOVA

ODSJEK GOSPODARSTVA

Uz sve redovne aktivnosti koje su predviđene u
opisu inspekcijskih poslova, poseban naglasak
u proteklom periodu odnosio se na rad
inspekcije sukladno planu aktivnosti, a odnosio
se na kontrolu:
- Igara na sreću gdje smo evidentirali sve
poslovnice kladionica sa adresom, sjedištem,
brojem poslovnice i dobivene podatke dostavili
poreznoj ispostavi;
- Poreznih obveznika koji su vlasnici imovine i
koji su obvezni imati sklopljen ugovor o
zakupu. Prema podacima iz porezne ispostave
a sukladno Odluci o porezu na prihod od
izdavanja u zakup poslovnih prostorija u
odnosu na prošlu godinu imamo navedenih
poreznih obveznika više za 109, čije zasluge
ima naša inspekcija u suradnji s poreznom
ispostavom u Posušju;
- Korištenja javnih površina za postavljanje
privremenih terasa i privremenih objekata –
kao i uklanjanje trgovaca s javnih površina
koji nemaju odobrenje za rad;
- Obavljanje nadzora nad sanitarno-tehničkim i
higijenskim
uvjetima
u
prostorijama,
opremom, uređajem, odnosno zaposlenim
osobama, a koje su predmet sanitarno
inspekcijskog nadzora.
- Sanitarno-higijenskih uvjeta u školskim
objektima, dječjim vrtićima;
Isto tako imali smo pojačan nadzor u suradnji s
Županijskom upravom za inspekcijske poslove
nad ugostiteljskim i obrtničkim radnjama,
pogotovo onih objekata koji rade bez
odobrenja.
U okviru odsjeka za inspekcijske poslove u
2009-e godini urađeno je sljedeće:

U 2009-oj godini urađeni su svi poslovi
predviđeni Zakonom, a vezani za Statistiku i
statistička istraživanja, a radi se o (mjesečnim,
kvartalnim, polugodišnjim i godišnjim)
izvješćima, procjenama, planovima, izradi
statističkih tabela i sl.).
U okviru odsjeka gospodarstva imali smo 322
zaprimljenih predmeta za rješavanje i svi
predmeti su riješeni u zakonom propisanom
roku.
Broj izdanih rješenja po upravnom postupku za
osnivanje samostalnih radnji - djelatnosti i
tvrtki društva:

Ukupno obavljeno inspekcijskih
nadzora gdje je sačinjen zapisnik
Urađeno Rješenja sukladno zapisniku
-Rješenje o otklanjanju nedostataka
-Rješenje o ishodovanju potrebne
dokumentacije itd.
Donijeto Zaključaka o izvršenju
rješenja
Podneseno prekršajnih prijava
Dopisi i obavijesti strankama
Izdano uvjerenja
Obavljeno komisijskih pregleda za
MTU

504
142
6
11
28
16
58

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Samostalne trgovačke radnje
Samostalne obrtničke radnje
Samostalne ugostiteljske radnje
Tvrtke društva
Autoprijevoznička djelatnost
Odjave samostalnih radnjidjelatnosti
Odbijeni zahtjevi
Izdano uvjerenja
Privremena rješenja

1. Izdano odobrenja za manifestaciju
„Ilijino brdo 2009“
2. Izdano odobrenja za manifestaciju
„Dan domovinske zahvalnosti Vir
2009“
3. Izdano odobrenja za dan 15.08.
2009.godine, Blagdan Velike
Gospe

11
19
17
38
7
26
5
121
21
2
2
9
2
6

- U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva tijekom cijele godine
radimo na uspostavi i vođenju registra
poljoprivrednih gospodarstava i registra
klijenata.
Organizirali smo sastanke i sa svim
predstavnicima mjesnih zajednica gdje smo
podijelili promidžbene materijale, upoznali ih
sa važnošću upisa iz razloga što nam je
zajednički cilj da se što veći broj osoba upiše u
registar. U prošloj godini imamo upisanih 62
poljoprivredna gospodarstva u RPG, i 75
upisnika u RK koji mogu aplicirati za novčanu
podršku s viših razina vlasti. Ova Služba će,
nakon što dobije odgovarajuću opremu
(računalo, softver, skener i sl.) izvršiti upis
svih zaprimljenih podataka kako bi svi ti
podaci bili dostupni centralnom registru u
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Ministarstvu poljoprivreda. Uočeno je da
najveći problem prilikom registracije proistječe
iz neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
Svima koji se dugoročno žele baviti
poljoprivredom i žele tražiti poticaje za svoju
djelatnost moraju se upisati u registar jer
jedino na taj način stječu uvjete za ostvarivanje
potpora s bilo koje razine vlasti.
ODSJEK ZA CIVILNU ZAŠTITU
U odsjeku za civilnu zaštitu obavljali su se
poslovi i zadaće iz svoje nadležnosti, a u
skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i
spašavanju. Za navedeno izvještajno razdoblje
potrebno je navesti sljedeće značajnije
aktivnosti:
- Skupljanje i slanje podataka Županijskoj i
Federalnoj upravi civilne zaštite po mjerama
zaštite i spašavanja, radi ažuriranja procjene
ugroženosti te planova zaštite i spašavanja;
- Rad sa povjerenicima civilne zaštite po
mjesnim zajednicama;
- Odmah po potresu od 21.6.2009.godine
postupilo se po Uredbi o jedinstvenoj
metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i
drugih nesreća.
- Sazvana je sjednica Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta, koja je prema pristiglim
prijavama o eventualnim štetama od potresa
izašla na teren i utvrdila štetu.
- Poduzete su sve aktivnosti od pripreme,
nabavke dodatne opreme i sve druge potrebne
mjere za nadolazeću protupožarnu sezonu.
- Pripremljena i na Općinskom vijeću usvojena
je Odluka o organiziranju i funkcioniranju
zaštite i spašavanja na prostoru općine Posušje;
- Ustrojen novi Općinski stožer civilne zaštite;
- Popunjena je postrojba opće namjene s 15
ljudi od planiranih 20-25 ljudi;
- Započeta je izrada programa razvoja zaštite i
spašavanja zajedno sa Županijskom Upravom
civilne zaštite
6. Služba za branitelje iz Domovinskog rata
• Primjena Zakona o pravima branitelja i
članova njihovih obitelji («Službene
novine Federacije BiH“, broj: 33/04,
56/05 i 70/07);
• Zapremanje zahtjeva stranaka kao i
priprema za izlazak na komisiju I i II
stupnja;
• Izrada i potpisivanje rješenja po
službenoj dužnosti za osobne i
obiteljske invalidnine;
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•

Izrada i potpisivanje rješenja po
zahtjevu stranke za osobne i obiteljske
invalidnine;
• Mjesečna izvješća prema Ministarstvu
hrvatskih branitelja Grude, izvješća
Općinskom vijeću i Općinskom
načelniku;
• Unošenje podataka za sve korisnike
obiteljske i osobne invalidnine, kao i
njihov obračun;
• Zapremanje zahtjeva kao i zapremanje
potrebne dokumentacije za ratna
odličja;
• Redovita koordinacija sa Udrugom;
• Kompletiranje
dokumentacije
za
zdravstveno osiguranje;
• Praćenje rada Udruga kao i njihovo
redovito funkcioniranje;
• Vođenje evidencije o ratnim vojnim
invalidima za dodijeljene lokacije;
• Dostava podataka za:
• oslobađanje plaćanja prijevoza djece
poginulih i RVI-a,
• oslobađanje
sukladno
postotku
invalidnosti za djecu korisnika dječjeg
vrtića;
• Obilježavanje obljetnica poginulih
branitelja kao i polaganje vijenaca kod
spomenika na Dan općine, Dan svih
svetih;
• Implementacija zakona između RH i
BiH oko umirovljena u RH;
• Stambeno zbrinjavanje.
Primjenom
Zakona o pravima obitelji
poginulih i nestalih, ratnih vojnih invalida u
2009 godini donijeto je:
•
•

48 RJEŠENJA PO SLUŽBENOJ
DUŽNOSTI,
12 RJEŠENJA PO ZAHTJEVU
STRANKE.

Također je izvršen obračun za :
• 934 KORISNIKA OSOBNE I
OBITELJSKE INVALIDNINE, TE
MIRNODOPSKE INVALIDNINE
Zapremljeno i pripremljeno:
- 513 UVJERENJA IZ SLUŽBENE EVIDENCIJE
- 450 ZAHTJEVA STANAKA ZA
OSTVARIVANJE PRAVA NA OSOBNU
INVALIDNINU

•

5 ZAHTJEVA PO OSNOVU
ODLIČJA
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U 2009 godini došlo je do izmjene u programu
obračuna, te su svi predmeti osobne, obiteljske
i
mirnodopske
invalidnine
pregledani
pojedinačno te sukladno uredbi Federalnog
ministarstva za pitanja branitelja i invalida iz
Domovinskog rata unijeti umanjeno od 10 %
za korisnike koji nisu ranjeni ili zatočeni.

Poslovi koji se obavljaju putem općinskih
službi za upravu, su podrobnije razrađeni u
okviru pojedinačnih programa službi za upravu
kako slijedi:

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK

1. izrada nacrta rješenja iz radno-pravnog
statusa službenika i namještenika
2. izdavanje uvjerenja u skladu s člankom
169. i 170. ZUP-a
3. izrada nacrta ugovora po nalogu Općinskog
načelnika
4. obavljanje poslova kadrovske politike za
upravljanje ljudskim resursima
5. obavljanje poslova u svezi provedbe
natječaja za dodjelu studentskih stipendija
6. sukladno mogućnostima pohađanje
različitih seminara i radionica u
organizaciji GAP-a, Agencije za državnu
službu, OSCE-a i drugih
7. suradnja s Agencijom za državnu službu
8. sudjelovanje u aktivnostima u svezi
provedbe projekta GAP 2
9. početak izgradnje nove Osnovne škole u
Posušju
10. izdvajanje Područne škole na Vraniću iz
Osnovne škole Ivana Mažuranića u
Posušju
11. sanacija školskih objekata u skladu s
mogućnostima
12. aktivnosti u svezi iznalaženja prostora za
rad Gimnazije i Srednje strukovne škole,
Osnovne
glazbene
škole,
Gradske
knjižnice, Napretka, Matice Hrvatske
13. poslovi u svezi upisa djece u prvi razred
osnovne škole, uključujući sistematske
preglede
14. provođenje Županijskih športskih igara
15. izbor sportaša godine
16. održavanje nekoliko kazališnih predstava
za školsku djecu
17. održavanje redovitih mjesečnih predavanja
književnika Ivice Karamatića
18. sudjelovanje u izradi Programa rada
Općinskog načelnika
19. sudjelovanje u izradi izvješća Općinskog
načelnika
20. izrada nacrta Odluke o naknadi za rad
Općinskog izbornog povjerenstva
21. izrada nacrta Odluke o osnivanju radnog
tijela za pripremu kulturnih događanja pod
nazivom “Posuško ljeto”

Broj: 01-51/10.
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 05.02.2010. godine
Petar Polić, v.r.
_____________________________

Na temelju članka 38. stavak 1 točka 7. Statuta
općine Posušje (Službeni glasnik općine
Posušje broj:1/08) i 8/08) Općinski načelnik
općine Posušje donio je:
PROGRAM RADA OPĆINSKOG
NAČELNIKA OPĆINE POSUŠJE
ZA 2010 GODINU
Općinski načelnik
Općinski načelnik općine Posušje poslove iz
svoje nadležnosti obavlja neposredno i putem
općinskih službi za upravu
U okviru neposrednog obavljanja dužnosti
najznačajniji poslovi će se odnositi na:
koordinaciju rada svih službi za upravu oko:
- Izvođenja radova na iskopu i polaganju
cijevi na transportnom cjevovodu
- izgradnje Nove osnovne škole u Posušju
- izrade prostorno planske dokumentacije i
općih akata vezanih za definiranje
građevinskog zemljišta na području
Blidinja.
- pripreme za privođenje namjeni poslovne
zone „OSRDAK“
- izrade prostorno planske dokumentacije na
lokalitetu „Vinjanski dom“
- pripreme natječaja za dodjelu građevinskog
zemljišta
- stvaranje baze podataka bespravno izgrađenih
građevinskih objekata
- poslova na provođenju zaostalih promjena
računarskim putem u katastarskom operatu za
period 2006 do 2009 godine
- rješavanja vodoopskrbe na području Rakitna

1. Služba za opću upravu i društvene
djelatnosti
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22. izrada nacrta Odluke o formiranju odbora
za provođenje turnira u nogometu
”Miljenko Nenadić” Posušje 2008.
23. informacija o radu i funkcioniranju mjesnih
zajednica
24. suradnja s mjesnim zajednicama
25. izrada nacrta rješenja po Zakonu o slobodi
pristupa
informacijama
sukladno
zahtjevima stranaka (ZOSPI)
26. slanje izvješća o provedbi ZOSPI-a
Parlamentu
Federacije
Bosne
i
Hercegovine i Ombudsamanima Federacije
27. prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeće
28. prisustvovanje sjednicama Općinskog
poglavarstva-kolegija, te vođenje zapisnika
29. informiranje javnosti o radu Općinskog
načelnika i službi za upravu
30. informiranje javnosti putem WEB stranice
Općine Posušje
31. ovjeravanje potpisa, rukopisa i prijepisa
32. izdavanje radnih knjižica
33. zaprimanje zahtjeva, zavođenje predmeta u
odgovarajuće upisnike i djelovodnike, kao i
u aplikaciju Docunovu
34. arhiviranje predmeta
35. slanje, razvrstavanje i dostavljanje pošte
36. izdavanje putnih naloga
37. vođenje postupka zaključenja braka
38. svakodnevni unos podataka iz matičnih
knjiga u aplikaciju Datanovu
39. slanje izvješća GAP-u o korištenju
aplikacije Docunova, kao i o unosu
podataka iz matičnih knjiga u aplikaciju
Datanovu
40. suradnja s OSCE-om
41. suradnja s nevladinim organizacijama
42. suradnja s općinama i drugim tijelima
uprave u ŽZH i šire
43. organiziranje rada Službe i Centra za
pružanje usluga građanima (šalter sale)
44. redovito praćenje propisa na državnoj,
federalnoj, županijskoj i općinskoj razini
45. nabavka uredskog materijala i drugih
potrepština za potrebe službi za upravu
46. angažiranje oko priprema za Posuško ljeto,
Dan općine, božićni domjenak, i drugih
kulturnih, športskih i inih događanja u
Općini
47. razmotriti mogućnost preseljenja mjesnog
ureda Vir u nove prostorije, a i mjesnog
ureda Vranić.
48. kao i do sada suradnja s tajnikom tijela
državne službe, pomoćnicima načelnika i
drugim službenicima i namještenicima
Općine
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49. obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti
Službe i po nalogu Općinskog načelnika
2.Služba za financije
IZRADA DOKUMENTACIJE U SKLADU
SA ZAKONIMA KOJI REGULIRAJU
SUSTAV PRORAČUNA
- Izrada godišnjeg obračuna za 2009.godinu;
- Izrada konsolidiranog godišnjeg obračuna;
- Izrada izvješća za 2010. godinu za Načelnika
i Općinsko vijeće:
- Izrada mjesečnih obrazaca za neporezne
prihode ;
- Izrada tromjesečnog , polugodišnjeg i
devetomjesečnog izvješća za 2010. god.
- Izrada eventualnog rebalansa (izmjene i
dopune) proračuna za 2010. godinu.
- Izrada i praćenje petogodišnjeg plana
investicija (ažuriranje).
- Izrada Nacrta Proračuna za 2011. godinu
- Izrada Prijedloga Proračuna za 2011. godinu.
PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM
NABAVKAMA
- Provedba natječaja sukladno Zakonu o
javnim nabavkama
- Analiza ušteda primjenom Zakona o javnim
nabavkama
USPOSTAVLJANJE RIZNIČNOG
POSLOVANJA U OPĆINI U SKLADU SA
VAŽEĆIM ZAKONIMA O PRORAČUNU
I RIZNICI U F BIH
- Instaliranje odgovarajućih programa za
prijelaz na riznično poslovanje
- Edukacija djelatnika Službe, na uspostavljanju
rizničnog poslovanja
(Rokovi ovise o terminima koje definiraju
zakonski propisi iz ove oblasti te organizaciji
seminara od strane Saveza općina i gradova i
eventualno županijske razine vlasti)
PRAĆENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA
ZA 2010. GODINU UZ DOSTAVU
REDOVITIH IZVJEŠĆA ŽUPANIJI
OPĆINSKOM VIJEĆU I NAČELNIKU
-

kvartalno
polugodišnje
godišnje
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SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA
DRŽAVNE UPRAVE
- suradnja s Poreznom upravom u smislu
razmijene informacija i u cilju ažurnijeg i
efikasnijeg prikupljanja prihoda ;
- suradnja s inspekcijskim tijelima u
nadležnosti općine koji mogu uticati na
prikupljanje poreznih i neporeznih prihoda
neposredno i posredno ;
- suradnja s inspekcijskim tijelima županije i
federacije ;
- suradnja s drugim tijelima državne uprave.
- suradnja s općinskim službama koje mogu
svojim aktivnostima doprinijeti efikasnijoj
naplati neporeznih prihoda
PRAĆENJE I SURADNJA U PRIPREMI
DONOŠENJA PROPISA
-

na razini općine
na razini županije
na razini federacije

IZRADA ODGOVARAJUĆIH
PRAVILNIKA ODLUKA I NAPUTAKA
TE SUDJELOVANJE U PRIPREMI
ODLUKA IZ DOMENA DRUGIH SLUŽBI
PO NALOGU I SUGESTIJI
-

Načelnika
Općinskog vijeća
Viših razina vlasti
Federalnog ureda za reviziju

EDUKACIJA DJELATNIKA SLUŽBE ZA
FINANCIJE
- praćenje propisa iz domena proračuna
- praćenje propisa iz domena računovodstva i
financija
- praćenje i primjena propisa iz domena
Zakona o javnim nabavkama
- praćenje propisa iz domena poreza i
doprinosa
- sudjelovanje na odgovarajućim stručnim
seminarima
INFORMATIZACIJA SLUŽBE ZA
FINANCIJE
- opremanje službe računalnom opremom
- informatička edukacija djelatnika
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instaliranje
programa
za
vođenje
knjigovodstva proračuna i pripremanje
financijskih izvješća.
JAVNA PREZENTACIJA PRORAČUNA
- organiziranje javne rasprave po mjesnim
zajednicama na temu nacrta proračuna
- suradnja sa OSCE- om i nevladinim
udrugama
OBAVLJANJE UPRAVNIH POSLOVA IZ
NADLEŽNOSTI TIJELA UPRAVE U
SKLADU SA ZAKONOM
3. Služba za imovinsko-pravne, geodetske
poslove i katastar
1. Radovi na izradi digitalnog plana za općinu
Posuše
2. Rad na provođenju zaostalih promjena
računarskim putem od 2006.god do 2009.god.
3. Poslovi u sklopu GAP projekta – uspostava
Centra za izdavanje dozvola,što podrazumijeva
rad na izradi digitalnog plana, provođenju
zaostalih promjena računarskim putem i
njihovo objedinjavanje
4. Rješavanje imovinsko-pravnih poslova za
pristupni put za poslovnu zonu Osrdak
5. Izmjena i dopuna Odluke o ostalom
građevinskom zemljištu da bi se moglo
pristupiti legalizaciji objekata u k.o.Zavelim
6. Legalizacija objekata u k.o.Zavelim
7. Legalizacija bespravno izgrađenih objekata
sa snimanjem geodetskih situacija
8. Poslovi po zahtjevima stranaka
9. Poslovi po zahtjevima ostalih općinskih
službi za upravu
10.Priprema prijedloga za općinsko vijeće po
Programu rada vijeća
11.Sudjelovanje u izradi Programa rada
Općinskog načelnika
12.Sudjelovanje u izradi izvješća Općinskog
načelnika
13.Prisustvovanje sjednicama Općinskog
vijeća
14.Prisustvovanje sjednicama Općinskog
poglavarstva
15.Suradnja s općinama i drugim tijelima
uprave u ŽZH i šire
16.Ostali poslovi koji se Službi stave u
nadležnost
4.Služba za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša
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1. RJEŠAVANJE PRISTIGLIH
PREDMETA
- Rješavati pristigle predmete za izdavanje
lokacijskih dozvola za legalizaciju već
izgrađenih ili gradnju novih objekata prema
Zakonu o prostornom uređenju („Narodne
novine ŽZH“ broj: 4/99, 15/01 i 10/03) i
Zakonu o upravnom postupku („Službene
novine FBiH“ broj: 2/98, 48/99) i drugim
važećim propisima.
- Rješavati pristigle predmete za izdavanje
građevinskih dozvola za legalizaciju već
izgrađenih ili gradnju novih objekata prema
Zakonu o građenju („Narodne novine ŽZH“
broj: 4/99, 15/01 i 10/03) i Zakonu o upravnom
postupku („Službene novine FBiH“ broj: 2/98,
48/99) i drugim važećim propisima.
- Rješavati pristigle predmete za izdavanje
uporabnih dozvola prema Zakonu o građenju
(„Narodne novine ŽZH“ broj: 4/99, 15/01 i
10/03) i
Zakonu o upravnom postupku
(„Službene novine FBiH“ broj: 2/98, 48/99) i
drugim važećim propisima.
- Rješavati pristigle predmete za izdavanje
potvrda i uvjerenja u skladu s člankom 169. i
170. Zakonu o upravnom postupku („Službene
novine FBiH“ broj: 2/98, 48/99)
- Rješavati pristigle predmete za izdavane
raznih suglasnosti i mišljenja unutar općinskih
Službi na osnovu evidencije Službe.
2. RAD NA PROSTORNO PLANSKOJ
DOKUMENTACIJI
Urbanistički planovi koji bi trebali biti
realizirani u ovoj godini su sljedeći:
1. Odluka o usvajanju regulacijskog plana
„Meljakuša I.“ (Ul. fra. Petra Bakule)
ROK: 2-3 mjesec
2. Odluka o usvajanju izmjene i dopune
regulacijskog plana „ Put Posušje-Batin“
(raskrižje za Grude) ROK: 2-3 mjesec
3. Odluka o usvajanju regulacijskog plana
„Meljakuša I.“ (Razvitkovo skladište)
ROK: 3-4 mjesec.
4. Odluka o usvajanju regulacijskog plana
„BLIDINJE“ (Rudo polje)
ROK: 3 – 4 mjesec
5. Odluka o usvajanju regulacijskog plana
„Omari“ ROK: 8-9 mjesec
6. Odluka o usvajanju regulacijskog plana
„Kružni tok – put za Mostar“
ROK: 8-9 mjesec
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7. Odluka o usvajanju izmjene i dopune
regulacijskog plana „Posušje“ (Trg Ivana
Pavla II) ROK: 11-12 mjesec
8. Odluka o usvajanju izmjene i dopune
regulacijskog plana „Kineska četvrt“
(Ulica Katarine Kotromanić)
ROK: 11-12 mjesec
9. Odluka o usvajanju izmjene i dopune
regulacijskog plana „Vinjanski dom“
(Vinjani) ROK: 11-12 mjesec
10. Informacija o bespravnoj gradnji na
području općine Posušje
ROK: 11-12 mjesec
3. RAD NA PRIPREMI NACRTA ODLUKA
1. Odluke o komunalnom redu (ROK 7-8
mjesec)
2. Odluka o izgledu, načinu čišćenja i
održavanja septičkih jama (ROK 2-3 mjesec)
3. Odluka o lokaciji za kraju dispoziciju
komunalnog otpada, način odlaganja i
održavanja - odlagališta (ROK 7-8 mjesec)
4. Odluka o održavanju i čuvanju nerazvrstanih
cesta (ROK 9-10 mjesec)
5. Odluka o uvjetima držanja i načinu vođenju
životinja ( 4-5 mjesec)
6. Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih
voda (10-11 mjesec)
7. Odluka o načinu informiranja i reklamiranja
(11- 12 mjesec)
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
građevinskom zemljištu (ROK 2-3 mjesec)
Napomena: U pripremi i donošenju ovih
odluka trebaju učestvovati i druge
Službe i J.U. „URBIKOM“.
4. SURADNJA U RADU NA DONOŠENJU
NOVIH ZAKONSKIH PROPISA
- Učestvovati u pripremi, izradi i donošenju
novog Zakona o prostornom uređenju i
Zakona o građenju FBiH
- Učestvovati u pripremi, izradi i donošenju
novog Zakona o prostornom uređenju i
Zakona o građenju ŽZH..
- Učestvovati u pripremi, izradi i donošenju
novog Zakona o legalizaciji ŽZH
Bosna i Hercegovina
Uz navedene prijedloge Služba će pokretati
procedure za izradu i usvajanje planova po
pristiglim zahtjevima ili po službenoj dužnosti
kao i proceduru za donošenje i drugih propisa a
koji se odnose na problematiku iz djelokruga
ove Službe a prema ukazanoj potrebi.
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5. OSTALE AKTIVNOSTI SLUŽBE
Suradnju sa Ministarstvom prostornog
uređenja ŽZH nastojati podići na viši nivo,
pogotovo na planu zaštite okoliša i izrade
Prostornog plana.
- Priprema i dostava izvješća na zahtjev
Ministarstva prostornog uređenja i zaštite
okoliša ŽZH i nadležnom federalnom
Ministarstvu
- Priprema i dostava izvješća za Općinskog
načelnika.
- Priprema i dostava izvješća za Općinsko vijeće
- Predlaganje rješenja o uređenju grada i
ostalih naseljenih područja općine.

- Informiranje građana o prostorno
planskoj dokumentaciji i uvjetima gradnje
na konkretnim lokacijama.
- Predstavljati Službu na raznim
sastancima, seminarima i sl.
- Praćenje i proučavanje postojećih i
novousvojenih zakona, odluka i pravilnika.
5. Služba za gospodarstvo, obnovu, razvitak
i CZ

-
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Sudjelovanje u radu sa GAP projektom u
okviru radne grupe za provođenje
trogodišnjeg općinskog akcijskog plana;
Nastavak dobre suradnje sa svim domaćim
i međunarodnim organizacijama koje
djeluju u BiH, a sve u cilju što bolje
promidžbe naše općine.

ODSJEK ZA RAZVOJ
- Nastavak realizacije projekata i aktivnosti
koji su započeti u prošloj godini;
- Izrada i aplikacija razvojnih projekata iz
općinske Strategije razvoja kroz tendere
koji budu u tijeku u narednoj godini;
- Apliciranje na IPA fondove kao i
dostavljanje prioritetnih projekata općine
preko viših razina vlasti u BiH;
- Praćenje i izrada izvješća o implementaciji
projekata koji su u tijeku;
- Suradnja s REDAH-om na realizaciji
projekata i drugim aktivnostima;
- Sudjelovanje u aktivnostima i poslovima
koji za krajnji cilj imaju završetak poslova
na dovršetku poduzetničke zone „Osrdak“
i stavljanje zone u funkciju;
- Sudjelovanje u radu na projektima i
programima za razvoj poljoprivrede;
- Rad na prijemu zahtjeva za upis u Registar
poljoprivrednih gospodarstava i Registar
klijenata, obrada i uspostava registra, kako
bi na osnovu planirane proizvodnje za
2010-u godinu naši poljoprivrednici mogli
ostvariti novčanu podršku s viših razina
vlasti;

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO
Pored svih redovnih svakodnevnih aktivnosti u
okviru Službe, a na temelju Pravilnika o
unutrašnjem ustrojstvu, planirane su sljedeće
aktivnosti u 2010-oj godini:
- Sukladno usvojenom Programu rada
Općinskog Vijeća za 2010-u godinu u
obvezi smo pripremiti sve materijale koji
se odnose na našu Službu (u okviru
normativnog i tematsko - analitičkog
ODSJEK ZA CIVILNU ZAŠTITU
dijela);
Za poslove koji se odnose na civilnu zaštitu u
- Služba će donositi i izdavati odobrenja
2010-oj godini planirane su sljedeće aktivnosti:
za obavljanje djelatnosti na temelju
- Priprema ljudstva i MTS-a za protupožarnu
već postojećih Zakona i to:
Zakona o
sezonu 2010. godinu;
trgovini,
Zakona
o
turističko
–
- Ažuriranje procjene ugroženosti;
ugostiteljskoj djelatnosti, Zakona o
- Rad sa strukturama civilne zaštite u općini
unutarnjem cestovnom prometu, Zakona o
Posušje;
gospodarskim društvima, Zakona o obrtu,
- Izrada i usvajanje poslovnika o radu
Zakona o upravnom postupku i ostalih
općinskog stožera civilne zaštite;
podzakonskih akata i drugih propisa;
- Provjera mobilizacijske spremnosti;
- Izdavanje raznih uvjerenja iz oblasti
- Suradnja sa Županijskom i Federalnom
gospodarstva;
upravom civilne zaštite;
- Sve poslove koji su definirani Zakonom
- Druge djelatnosti iz nadležnosti Službe.
o statistici i statističkim istraživanjima,
a radi se o statističkim izvješćima
ODSJEK INSPEKCIJSKIH POSLOVA
iz oblasti poljoprivrede, šumarstva,
Osim redovitih inspekcijskih poslova
građevinarstva, trgovine, rada i socijalne koji su prpr
predviđeni Zakonom, za 2010-u godinu
skrbi, zapošljavanja, javnih društvenih anirane
djelatnosti, stanovništva itd;
su sljedeće dodatne aktivnosti:
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Povećana kontrola i nadzor na radnjama
koje rade bez odobrenja;
Kontrola korištenja javnih površina
(vanjske terase i reklamni panoi koji se
nalaze na javnoj površini);
Povećan nadzor u proizvodnji i prodaji
hrane i namirnica u trgovinama
prehrambene robe;
Povećan nadzor inspekcije po pitanju
bespravne gradnje i nadogradnje objekata;
Suradnja s lovačkim i ribolovnim
društvima u općini i poduzimanje
odgovarajućih mjera u sprječavanju šteta;
U potpunosti umrežiti i uvezati sve
inspektore kroz program DocuNova.
Sve ostale aktivnosti koje su u okviru
inspekcijskog nadzora po ukazanim
potrebama.

6. Služba za branitelje iz Domovinskog rata

-

-

-

-

-

Primjena preuzetog Zakona o pravima
branitelja: Zakon o osnovnim pravima
RVI i poginulim i nestalim braniteljima
(«Službene novine R BiH» broj: 2/92,
6/94 i 13/94), i
Zakona o pravima
branitelja i članova njihovih obitelji («Sl.
novine Federacije BiH», broj: 33/04,
56/05. i 70/07)
Rješenja upravnog postupka
Obračun korisnika osobnih, mirnodopskih
i obiteljskih invalidnina, a koji je stupio na
snagu od 01.01.2006. godine i vrši ga
općinska Služba
primjena Zakona oko revizije RVI i
obitelji poginulih i nestalih kao i izvođenje
na liječničku komisiju po zahtjevu
izdavanje rješenja o upravnom postupku
kao i ostale zakonske akte koji po zakonu
prelaze u resor općinske službe za
branitelje
Ostalo u programu rada:

-

-
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sastanci sa udrugama oko tekuće
problematike
održavanje i praćenje godišnjica poginulih
branitelja
rješavanje
zamolbi
stradalnika
za
jednokratnu
novčanu
pomoć
–
najugroženijih
donacija udrugama sukladno odluci
raditi na primjeni županijskog zakona o
dopunskim pravima RVI i obitelji
poginulih i nestalih
uraditi (sukladno mogućnostima) prilazne
puteve na lokalitetu Meljakuša II kao i
ostalu
infrastrukturu
te
omogućiti
ishodovanje dozvola propisanih općinskom
odlukom

Napomena: Obzirom da je zgrada za
stradalnike u završnoj fazi očekujemo u 2010
godini izradu nacrta o načinu i kriterijima
dodjele stanova od strane Ministarstva
branitelja, a što će dodatno proširiti rad službe
oko:
- zaprimanja zamolbi,
- provjere točnosti podataka,
- snimanje stvarnog materijalnog stanja
podnositelja zamolbi,
- usaglašavanje sa udrugama oko liste
prioriteta,
Zaključak: Služba za branitelje je primjenom
novog Federalnog zakona znatno proširila svoj
opis poslova što je prikazano u izvješću za
2009. godinu, te je u kraćem obliku naveden
plan rada za 2010. godinu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-51-1/10.
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 19.02.2010. godine
Petar Polić, v.r.
_____________________________
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