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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 33. sjednici održanoj
dana 18.5.2011. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana
„Zgrada općine Posušje“ (Ul. fra Grge
Martića i Ul. braće Šimića)
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana kojom su
obuhvaćene parcele k.č. broj: 2088 i k.č. broj:
2087 k.o. Posušje u Posušju, općina Posušje.
Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćena je parcela
k.č. broj: 2088 k.o. Posušje, koja se nalazi u
Ul. braće Šimića, na kojoj je izgrađena
višestambena zgrada i parcela k.č. broj: 2087
k.o. Posušje, koja se nalazi u Ul. fra Grge
Martića, na kojoj se nalazi izgrađena zgrada
Općine Posušje.
Članak 3.
Smjernice za izradu izmjene i dopune
regulacijskog plana „Zgrada općine Posušje“
(Ul. fra Grge Martića i Ul. braće Šimića) su
slijedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno ovim planom
uzimajući u obzir stanje na terenu izvršiti
preoblikovanje parcela obuhvaćenih planom.
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 „Zgrada općine
Posušje“ (Ul. fra Grge Martića i Ul. braće
Šimića) 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.
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Članak 6.
Za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana
„Zgrada općine Posušje“ (Ul. fra Grge Martića
i Ul. braće Šimića) odrediti 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, 12/09 i 60/10).
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: 01-23-186/10
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 30. i 37. stavka 1. točka 1.
1.6. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(''Narodne
novine
Županije
Zapadnohercegovačke'' broj: 14/00 i 7/03) i
članka 24. Statuta općine Posušje (''Službeni
glasnik općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08 i
2/10), Općinsko vijeće općine Posušje na 33.
sjednici održanoj dana 18.5.2011. godine,
donijelo je
ODLUKU
O NAČINU I UVJETIMA PRIKLJUČENJA NA SUSTAV VODOOPSKRBE
PITKOM VODOM U OPĆINI POSUŠJE

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način
priključenja na objekte iz sustava vodoopskrbe
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pitkom vodom koji su u vlasništvu općine
Posušja, odnosno u vlasništvu pravnih osoba
koje osniva općina Posušje (u daljnjem tekstu:
vodoopskrbni sustav), a posebno se određuje
slijedeće:
-

postupak priključenja,
tehničko – tehnološki uvjeti,
obustave
isporuke
i
uvjeti
ograničenja,
rokovi za pojedine priključke,
kaznene odredbe,
prijelazne i završne odredbe.
Članak 2.

Pojedini izrazi koji se koriste u ovoj Odluci
imaju slijedeće značenje:
Isporučitelj usluge (u daljnjem tekstu:
isporučitelj) je J.P. ''Vodovod''d.o.o. Posušje za
skupljanje, pročišćavanje i opskrbu pitkom
vodom u općini Posušje.
Korisnik usluge (u daljnjem tekstu: potrošač)
je svaka fizička i pravna osoba koja je vlasnik
ili korisnik nekretnine priključene na
vodoopskrbni sustav i koje koriste vodu iz
vodoopskrbnog sustava.
Tražitelj priključka (u daljnjem tekstu: tražitelj
priključka) je svaka fizička i pravna osoba
koja je vlasnik ili korisnik nekretnine za koju
se traži priključenje na vodoopskrbni sustav i
korištenje vode iz vodoopskrbnog sustava.
Korisnik nekretnine je osoba koja ima
određeno stvarno pravo nad predmetnom
nekretninom, odnosno koja ima dokaz o pravu
građenja na predmetnoj nekretnini, sukladno
posebnim propisima.
Priključak je dio (spoj) vodoopskrbne mreže
od ulične vodovodne cijevi do ventila i
vodomjera koji se izvodi u svrhu priključenja
nekretnine na vodoopskrbnu mrežu.
Priključak se sastoji od: spojnog voda na
vodoopskrbnu mrežu, uličnog ventila, ventila
prije i poslije vodomjera i vodomjera s
plombama
isporučitelja
i
ovlaštenog
proizvođača.
Postojeće građevine su one postojeće legalne
zgrade i druge građevine, koje su kao takve
upisane u zemljišnu knjigu, (katastar
nekretnina), a nalaze se u takvom stanju da ih
je moguće rabiti za svrhu kojoj takve zgrade
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odnosno druge građevine redovito služe bez
njihove dogradnje, nadogradnje ili preuređenja.
Posebni dio građevine smatra se
dio
građevine:
- određen planom posebnih dijelova građevine
kao zasebna uporabna cjelina,
- za koji se u glavnom projektu za ishođenje
građevne dozvole predviđa izvođenje zasebnog
priključka na objekte i uređaje komunalne
infrastrukture za opskrbu pitkom vodom,
- koji se koristi kao zasebna uporabna cjelina i
može se samostalno priključiti na objekte i
uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu
pitkom vodom.
Voda za piće označava vodu namijenjenu
ljudskoj uporabi koja po kvaliteti odgovara
posebnim propisima koje donosi ministarstvo
mjerodavno za pitanje zdravstva.
JP „Vodovod“ d.o.o. dužno je osigurati
naročito:
- trajno i nesmetano pružanje komunalnih
usluga korisnicima prema Zakonu o
komunalnom gospodarstvu, ovom Odlukom i
drugim propisima,
- ispravnost i funkcionalnost komunalnih
objekata za opskrbu pitkom vodom,
- određenu kvalitetu komunalne usluge
opskrbe pitkom vodom, što podrazumijeva
naročito zdravstvenu i higijensku ispravnost
prema propisima standardima i normativima i
točnost glede rokova isporuke.
II. POSTUPAK PRIKLJUČENJA
Članak 3.
Priključak na vodoopskrbnu mrežu odobrava i
izvodi, uključujući i ugradnju vodomjera,
isključivo isporučitelj, a na pisani zahtjev
tražitelja priključka i Pravilnika o tehničkim
uvjetima JP“Vodovod“, kojeg će spomenuto
poduzeće donijeti u skladu sa zakonom.
Iznimno od odredbi ovog stavka pojedine
građevinske radove, po odobrenju i uz uvjete
koje odredi isporučitelj, može izvesti ili
organizirati njihovo izvođenje sam tražitelj
priključka.
Priključak se može odobriti kao stalni
priključak ili privremeni priključak.
Stalni priključak u naseljima se odobrava ako
je vodoopskrbna mreža u naselju izgrađena u
skladu s dokumentima prostornog uređenja i na
temelju tehničke dokumentacije vodoopskrbe
naselja.
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Stalni priključak obzirom na potrebe i namjenu
može biti:
- priključak za pitku i sanitarnu vodu za
prostore stambene namjene,
- priključak za pitku i sanitarnu vodu za prostor
poslovne namjene,
- priključak za pitku i sanitarnu vodu za javne i
društvene namjene,
- priključak za protupožarne potrebe.
Privremeni priključak u naselju odobrava se
ako vodoopskrbna mreža u naselju nije
izgrađena, pa se priključak daje na najbližu
vodoopskrbnu mrežu u kojoj ne postoje
tehnički uvjeti za vodoopskrbu naselja i to do
izgradnje ulične vodoopskrbne mreže.
Privremenim priključkom smatra se i
priključak za gradilište, koji se odobrava na
rok ne duži od tri godine.
Privremeni priključak se može odobriti i za
potrebe privremenog izvođenja građevinskih i
drugih radova, manifestacija i slično na rok do
šest mjeseci. Iz opravdanih razloga ovaj rok se
može produžiti.
Članak 4.
O zahtjevu za priključak na vodoopskrbni
sustav
odlučuje
isporučitelj
sukladno
odredbama ove Odluke najkasnije u roku od 30
dana od dana podnošenja urednog i potpunog
zahtjeva. Ukoliko su ispunjeni uvjeti za
odobravanje priključka isporučitelj donosi
rješenje, kojim odobrava traženi priključak, te
poziva tražitelja priključka na sklapanje
ugovora o priključenju.
Uz zahtjev za stalni priključak na
vodoopskrbni sustav, potrebno je priložiti:
- podatke o vlasniku odnosno korisniku
građevine,
- konačni upravni akt na temelju kojega je
dozvoljeno građenje,
- podatke o građevini (katastarsku, odnosno
zemljišnoknjižnu oznaku, namjenu s projektom
vodoinstalacija),
- dokaz o vlasništvu, odnosno dokaz o
ostvarenom statusu korisnika nekretnine,
- situaciju terena (u pravilu na kopiji
katastarskog plana 1:1000) s ucrtanim
položajem građevine,
- skicu vodoinstalacija.
Uz zahtjev za privremeni priključak iz članka
3. stavka 6. ove Odluke potrebno je priložiti:
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- dokaz o utemeljenosti potrebe za
privremenim priključkom i pravu korištenja
nekretnine na kojoj se koristi privremeni
priključak (ugovor o izvođenju radova, ugovor
o privremenom korištenju nekretnine i sl.),
- situaciju terena (u pravilu na kopiji
katastarskog plana 1: 1000),
- skicu vodoinstalacija.
Ukoliko čestica na kojoj se postavlja vodomjer
nije u vlasništvu tražitelja priključka, uz
zahtjev za priključenje potrebno je priložiti
pisanu suglasnost vlasnika te čestice s
ovjerenim
potpisima
ili
ugovor
o
uspostavljanju služnosti vodoopskrbne mreže
sklopljen u propisanoj formi.
Ukoliko se vodomjer postavlja na javnoj
površini potrebno je priložiti pisanu suglasnost
pravne osobe koja ima pravo upravljanja tom
javnom površinom.
Članak 5.
Isporučitelj će odbiti zahtjev za priključenje na
vodoopskrbnu mrežu koji ne ispunjava uvjete
iz ove Odluke u slijedećim slučajevima:
- ako se u traženom roku ne dostave
dokumenti navedeni u prethodnom članku,
- ako ne postoje tehnološko – tehničke
mogućnosti priključenja,
- ako se traženim priključenjem narušava
vodoopskrba postojećih potrošača,
- ako postojeća građevina za koju se traži
priključenje nije priključena na sustav
odvodnje, odnosno septičku jamu,
- iz sanitarno - tehničkih razloga.
Zabranjeno je svako priključivanje na javnu
vodovodnu mrežu, bez odobrenja JP
„Vodovod“.
Ako se takav priključak izvede, isti će se
isključiti na teret vlasnika i o tome obavijestiti
komunalnu inspekciju.
Članak 6
Protiv rješenja iz prethodnog članka može se
izjaviti žalba tijelu uprave nadležnom za
poslove komunalnog gospodarstva općine
Posušje.
Članak 7.
Tražitelj priključka, koji ispunjava uvjete za
odobravanje priključka, dužan je prije početka
radova na izgradnji priključka s isporučiteljom
sklopiti ugovor o izgradnji priključka, te
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temeljem tog ugovora platiti cijeli iznos
troškova za priključenje za izvođenje radova
na priključenju.
Troškovnik kojom se bliže određuje iznos
troškova za priključenje na vodoopskrbni
sustav
donosi
isporučitelj, temeljem
odobrenih cijena komunalnih usluga.
Ugovorom o priključenju reguliraju se
međusobna
prava
i
obveze
između
isporučitelja i tražitelja priključka, posebice u
svezi vrste priključka, ugovorenog opterećenja
u l/s, visine troškova za priključenje i načina
njihova plaćanja, roka izvedbe priključka, te
raskida ugovora u slučaju neispunjavanja
međusobnih obveza. Ugovor iz ovog stavka
sadrži posebnu odredbu o tome da se on smatra
raskinutim u slučaju da tražitelj priključka u
ugovornom roku ne plati cijeli iznos
obračunatih troškova za priključenje.
Odredbe ovog članka na odgovarajući se način
odnose i na rekonstrukciju, premještanje i
odvajanje priključka.
III. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI
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U slučajevima gdje je potrebno izgraditi
hidrantsku mrežu, također je potrebno ugraditi
kombinirani vodomjer.
Članak 9.
Na području gdje nije izgrađena javna
vodoopskrbna mreža tražitelj priključka može,
radi priključivanja svoje nekretnine odnosno
građevine, o svom trošku financirati
projektiranje i izgradnju javne vodoopskrbne
mreže, prema tehničkim zahtjevima koje
određuje isporučitelj u skladu sa posebnim
uvjetima i pod uvjetom da je nakon izgradnje
sporazumno preda isporučitelju u osnovno
sredstvo.
Članak 10.
Na nekretninama koje su u vlasništvu fizičkih i
pravnih osoba, a preko kojih je, odnosno uz
koje je izgrađena javna vodoopskrbna mreža
određuje se pojas za njezino održavanje, izvan
koga se može graditi prema posebnim uvjetima
koje određuje isporučitelj i to na osnovu
stručno tehničkih propisa i normativa.
Članak 11.

Članak 8.
Građevina odnosno nekretnina, u pravilu, ima
samo jedan priključak na vodoopskrbnu mrežu.
Iznimno od odredbi stavka prvog ovog članka
zgrade s više stanova, odnosno prostora moraju
imati zaseban priključak za svaki stan odnosno
prostor. Posebni dijelovi zgrade koji
predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu,
odnosno svaki pojedinačni potrošač mora imati
ugrađen poseban uređaj za mjerenje potrošnje
vode. Odredbe ovog stavka o zasebnom
priključku primjenjuju se i kada se unutar
jedne građevine ili samostalne uporabne
cjeline uslugom opskrbljuju različite kategorije
potrošača.
Dvije ili više nekretnine, pa i ako su u
vlasništvu iste pravne ili fizičke osobe, ne
smiju imati zajednički priključak na
vodoopskrbnu mrežu niti se na jedan
priključak smiju spajati druge nekretnine
odnosno putem njega opskrbljivati.
Za nekretnine gdje je potreban priključak za
vodoopskrbu, promjera od 50 mm i veći,
potrebno je ugraditi kombinirani vodomjer.
Kombinirani vodomjer se sastoji od dva
vodomjera, s tim da jedan vodomjer registrira
minimalni protok, a drugi maksimalni protok.

Prilikom izvedbe priključaka sa vodoopskrbne
mreže, vodomjer se postavlja na nekretnini i to
na samom ulazu na nekretninu (cca 1 m' od
samog ulaza) koja je u vlasništvu tražitelja
priključka za koju se izvodi priključak.
Kod izgrađenih građevina kod kojih se
poklapaju regulacijska i građevinska linija te u
sličnim slučajevima kada nije moguća izvedba
priključka da se vodomjer postavi na
nekretnini u vlasništvu tražitelja priključka,
vodomjer se može postaviti na javnoj površini
uz nekretninu tražitelja priključka.
U slučaju da građevina ili zemljište za koje se
traži priključak nisu smješteni uz javnu
površinu na kojoj je izgrađena vodoopskrbna
mreža, vodomjer se postavlja u neposrednoj
blizini vodoopskrbne mreže ili na čestici uz
nju.
Članak 12.
Priključak se izvodi okomito na ulični
cjevovod s malim usponom prema vodomjeru.
Kanal – rov za priključak mora biti tako
izveden da visina materijala iznad tjemena
cijevi iznosi najmanje 80 cm. U slučaju iz
ovog stavka kada teren na području na kojem
se izvodi priključak nije konačno zaravnat,
kanal se kopa na potrebnoj dubini vodeći
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računa o planiranom konačnom ravnanju
terena.
Članak 13.
Priključak se mora izvesti sukladno tehničkoj
dokumentaciji
i
propisanim
aktima
isporučitelja.
Tehnička dokumentacija iz stavka 1. ovog
članka sadrži podatke o položaju priključka i
mjernog
mjesta
(vodomjera),
njihove
dimenzije, hidraulički proračun i podatke o
vlasništvu zemljišta na kojem se postavlja
vodomjer.
Okno za vodomjer i poklopac vodomjera
dužan je održavati potrošač u stanju tehničke i
sanitarne ispravnosti i to o svom trošku.
Isporučitelj određuje koja se vrsta vodomjera
(sa plombom ovlaštenog prizvođača), može
ugraditi.
Poklopac vodomjera ugrađuje se standardnih
dimenzija, normalne težine tako da se lagano
može dizati i spuštati zbog lakšeg očitovanja
stanja na brojilu kao i mogući kvarovi
otklanjati, nikako izrađen od betona.
Nakon završenog priključka isporučitelj još
postavlja svoje dvije plombe, koje potrošač ne
smije oštetiti.
Uređaji za reguliranje tlaka (regulatori tlaka)
na priključku uvijek se ugrađuju iza vodomjera
i to o trošku potrošača.
Članak 14.
Potrošač je dužan isporučitelju omogućiti:
popravak priključka, očitavanje potrošnje na
brojilu vodomjera, zamjenu vodomjera ili
pregled instalacija (do vodomjera uključujući i
vodomjer) u cilju utvrđivanja njihove tehničke
ispravnosti.
Potrošač je dužan isporučitelju omogućiti
pregled instalacija u cilju utvrđivanja ima li
ilegalnog neovlaštenog korištenja potrošnje
vode bez mjernog instrumenta – vodomjera ili
prikapčanja mimo mjernog instrumenta vodomjera ili kada je mjerni instrument
onesposobljen za ispravan rad.
Potrošač je dužan svako oštećenje na
vodovodnom priključku odmah prijaviti JP
„Vodovod“ d.o.o. Posušje.
Potrošač ne smije oštetiti plombe navedene u
članku 13. stavak 4. i 6. i članku 15. stavak 8.
Potrošač je dužan plaćati isporučitelju
utvrđenu cijenu za pruženu komunalnu
uslugu.Visinu te cijene
utvrđuje davalac
komunalne usluge uz suglasnost Općinskog
vijeća.
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IV. OBUSTAVE ISPORUKE I UVJETI
OGRANIČENJA
Članak 15.
Isporučitelj će
vodoopskrbnog
slučajevima:

iskopčati
sustava

potrošača sa
u
sljedećim

- kad se otkaže potrošnja vode,
- kad se dosadašnji potrošač odjavi, a novi
potrošač ne prijavi,
- ako je šaht vodomjera zagađen, zatrpan i
nepristupačan, a potrošač nije otklonio
nedostatke poslije pismene opomene od strane
JP „Vodovod“.
- kada nastane veći kvar ili smetnja na kućnoj
vodovodnoj instalaciji,
- ako iz kućne i dvorišne instalacije voda otječe
na javne površine ili se radi o otvorenom
izljevu fekalnih i drugih otpadnih voda, čime
se stvaraju potencijalni uvjeti za nastanak i
širenje određenih zaraznih bolesti, odnosno
mogućnost poledice, na način koji može
uzrokovati povrede i ugroziti život i zdravlje
ljudi,
- zbog nepoštivanja ugovora zaključenog
između isporučitelja i potrošača,
- ako potrošač ne plati komunalnu uslugu dva
mjeseca uzastopno, pod uvjetom da to tehničke
mogućnosti dozvoljavaju i da se ne ugrožavaju
drugi korisnici komunalnih usluga,
- zbog oštećenja plombi,
- zbog neovlaštenog korištenja potrošnje vode
bez mjernog instrumenta,
- zbog prikapčanja mimo mjernog mjesta.
Iskapčanje se vrši skidanjem vodomjera te
blindiranjem
dovodne
cijevi,
odnosno
zavijanjem ventila. U oba slučaja isporučitelj
postavlja svoje plombe.
Ponovni
priključak
isključivo
obavlja
isporučitelj, a ne potrošač.
Isporučitelj usluge za obustavu isporuke iz
ovog članka ne odgovara za eventualnu štetu
nastalu kod potrošača.
Troškovi iskapčanja i ponovnog prikapčanja
obračunavaju se i plaća ih potrošač.
Članak 16.
Isporučitelj ne može, po pravilu, uskratiti
potrošaču
priključenje na komunalnu
infrastrukturu - sustav vodoopskrbe pitkom
vodom (daljnjem tekstu ovog članka:
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komunalna usluga), ako potrošač ispunjava
minimum propisanih uvjeta za prikapčanje.
Iznimno komunalna usluga iz stavka prvog
može se uskratiti potrošaču ako:
- izvrši priključenje na komunalnu mrežu bez
odobrenja isporučitelja,
- nenamjenski koristi komunalnu uslugu,
- ne plati iskorištenu komunalnu uslugu pod
uvjetom da to tehničke mogućnosti dopuštaju i
da se ne ugrožavaju drugi potrošači
komunalnih usluga.
Članak 17.
Isporučitelj je dužan, ako se radi o
nenamjenskom korištenju komunalne usluge,
prije
uskraćivanja
komunalne
usluge
potrošaču, kod općinske službe za upravu
nadležne
za
komunalno
gospodarstvo
pokrenuti upravni postupak (podnijeti zahtjev
za isključenje) protiv potrošača.
Isporučitelj komunalne usluge zadužen je za
izvršenje rješenja općinske službe za upravu
nadležne za komunalno gospodarstvo.
Protiv rješenja općinske službe za upravu
ovlaštene za komunalno gospodarstvo može se
izjaviti žalba nadležnom ministarstvu.
Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.
Po nestanku razloga za uskraćenje komunalne
usluge isporučitelj je dužan, na zahtjev
potrošača, najkasnije u roku od tri dana od
dana podnošenja zahtjeva, nastaviti pružanje
komunalne usluge uz naknadu troškova
ponovnog uključenja potrošača.
Članak 18.
Isporučitelj
komunalne
usluge
može
potrošačima privremeno obustaviti isporuku
radi sljedećih planiranih radova:
- pregled, ispitivanje ili kontrolno mjerenje;
- redovno ili izvanredno održavanje;
- remont postrojenja;
- priključenja novih potrošača;
- dogradnje ili rekonstrukcije mreže javne
vodoopskrbe i javne odvodnje.
U slučaju obustave usluge iz prethodnog
stavka
isporučitelj
će
blagovremeno
obavijestiti potrošače.
Članak 19.
U slučaju kada isporučitelj usluge utvrdi da bi
zbog nepridržavanja uvjeta iz ove Odluke
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moglo nastupiti onečišćenje ili zagađenje
vodoopskrbnog sustava odnosno podzemnih
voda zbog neispravnog i lošeg održavanja i
korištenja internih instalacija potrošača, a
osobito u slučaju kada je do onečišćenja ili
zagađenja već došlo, ovlašten je odmah
prekinuti isporuku za toga potrošača, te je
dužan istovremeno pokrenuti postupak
propisan u prethodnom članku.
Za sve štetne posljedice koje bi proizašle iz
razloga navedenih u točki 1. ovog članka
odgovoran je potrošač te je dužan nadoknaditi
štetu isporučitelju i svim ostalim potrošačima
koji su pretrpjeli štetu.
Članak 20.
Kod većih nestašica vode zbog duže suše ili
drugih razloga (većega kvara na vodoopskrbi)
isporučitelj može poduzeti tehničke mjere za
ograničenje potrošnje količine vode. U takvim
slučajevima opskrba vodom obavlja se tako da
se da prioritet domaćinstvima pa gospodarskim
subjektima te se u druge svrhe ne može
koristiti.
Isporučitelj komunalne usluge dužan je putem
sredstava javnog priopćavanja ili na drugi
odgovarajući način obavijestiti korisnike
komunalne usluge opskrbe pitkom vodom o
planiranim i očekivanim smetnjama i
prekidima, koji će nastati ili koji mogu nastati
u pružanju komunalne usluge opskrbe pitkom
vodom najkasnije tri dana prije očekivanog
prekida u pružanju usluge.
U slučaju nastupanja poremećaja ili prekida u
pružanju komunalne usluge opskrbe pitkom
vodom, isporučitelj je dužan o tome izvijestiti
općinsku službu nadležnu za poslove
komunalnog gospodarstva (u daljem tekstu
nadležna općinska služba) istovremeno
poduzeti mjere za otklanjanje uzroka
poremećaja i za osiguranje pružanja usluge.
Kada nadležna općinska služba primi izvješće
iz st.1.ovog članka, odnosno utvrdi da je došlo
do poremećaja ili prekida u pružanju
komunalne usluge-opskrbe pitkom vodom
dužna je:
- odrediti prvenstvo i način pružanja usluge
onim korisnicima kod kojih bi uslijed prekida
nastala opasnost po život građana ili rad
poduzeća i drugih organizacija ili bi nastala
velika, odnosno nenadoknadiva šteta.
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- narediti odgovarajuće mjere zaštite
komunalnih objekata i druge ugrožene
imovine,
- poduzeti odgovarajuće mjere za otklanjanje
nastalih posljedica i druge potrebne mjere za
obavljanje opskrbe pitkom vodom,
- utvrditi razloge i eventualnu odgovornost za
poremećaj, odnosno prekid opskrbe pitkom
vodom i učinjenu štetu.
V.

ROKOVI PRIKLJUČENJA
Članak 21.

Vlasnici odnosno korisnici
stambenih,
stambeno poslovnih ili poslovnih nekretnina
dužni su priključiti svoju građevinu na već
izgrađenu vodoopskrbnu mrežu, ako su
ispunjeni svi tehničko – tehnološki i drugi
uvjeti iz ove Odluke i to najkasnije do
ishođenja uporabne dozvole za građevinu.
Vlasnici
odnosno
korisnici
postojećih
stambenih, stambeno poslovnih ili poslovnih
nekretnina koji nemaju priključak vode dužni
su nakon završetka izgradnje vodoopskrbnog
sustava u roku od tri mjeseca podnijeti
isporučitelju zahtjev za priključenje, a u
daljnjem roku od tri mjeseca od podnošenja
zahtjeva za priključenje i priključiti svoju
građevinu na taj izgrađeni vodoopskrbni
sustav.
Odredbe stavka drugog ovog članka na
odgovarajući se način odnose i na odobreni
privremeni priključak.
VI.

NADZOR I KAZNENE ODREDBE
Članak 22.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši
komunalni inspektor i inspektor za zaštitu
okoliša općine Posušje.
U vršenju nadzora općinski komunalni
inspektor i inspektor za zaštitu okoliša,
ovlašten je da u slučaju ne postupanja prema
odredbama ove odluke, rješenjem naredi
poduzimanje odgovarajućih radnji, odnosno
zabrani radnji koje su u suprotnosti sa
odredbama ove odluke, te odredi rok za
izvršenje.
Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.
Nadležni inspektor može predložiti pokretanje
prekršajnog postupka i poduzimati druge
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radnje i mjere za koje je ovlašten posebnim
zakonom.
Članak 23.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do
5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna
osoba u svojstvu potrošača ako:
1. neovlašteno spaja ili opskrbljuje druge
nekretnine putem svog priključka na
vodoopskrbni sustav (članak 8. stavak 3.),
2. onemogući
isporučitelju
popravak
priključka,
očitavanje
i
zamjenu
vodomjera, ili pregled instalacija potrošača
(do vodomjera uključujući i vodomjer) u
cilju
utvrđivanja
njihove
tehničke
ispravnosti (članak 14.stavak 1.),
3. onemogući isporučitelju pregled instalacija
u cilju utvrđivanja ima li ilegalnog
neovlaštenog korištenja potrošnje vode bez
mjernog instrumenta – vodomjera ili
prikapčanja mimo mjernog instrumenta vodomjera ili kada je mjerni instrument
onesposobljen za ispravan rad (članak 14.
stavak 2.),
4. neovlašteno ošteti plombe proizvođača
vodomjera ili isporučitelja (članak 13.
stavak 4. i 6., članak 14. stavak 1. i članak
15. stavak 8.)
5. u slučajevima kod ograničenja isporuke
količine vode, ne postupa u skladu sa
člankom 20. ove Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će
se i odgovorna osoba kod potrošača novčanom
kaznom u iznosu od 50,00 do 500,00 KM.
Članak 24.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do
1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička
osoba u svojstvu potrošača ako:
1. neovlašteno spaja ili opskrbljuje druge
nekretnine putem svog priključka na
vodoopskrbni sustav (članak 8. stavak 3.),
2.
onemogući
isporučitelju
popravak
priključka, očitavanje i zamjenu vodomjera, ili
pregled instalacija potrošača (do vodomjera
uključujući i vodomjer) u cilju utvrđivanja
njihove tehničke ispravnosti (članak 14.stavak
1.),
3. onemogući isporučitelju pregled instalacija u
cilju utvrđivanja ima li ilegalnog neovlaštenog
korištenja potrošnje vode bez mjernog
instrumenta – vodomjera ili prikapčanja mimo
mjernog instrumenta - vodomjera ili kada je
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mjerni instrument onesposobljen za ispravan
rad (članak 14. stavak 2.),
4. neovlašteno ošteti plombe proizvođača
vodomjera ili isporučitelja (članak 13. stavak
4. i 6. članak 14. stavak 1. i članak 15. stavak
8.)
5. u slučajevima kod ograničenja isporuke
količine vode, ne postupa u skladu sa člankom
20. ove Odluke.
Članak 25.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do
5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna
osoba u svojstvu potrošača ako:
1. ne podnese zahtjev za priključenje odnosno
ne priključi građevinu na vodoopskrbnu mrežu
u rokovima iz ove Odluke (članak 21.),
2. u poslovne prostore koji nemaju zaseban
vodomjer, ne ugradi zasebne vodomjere u roku
od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove
Odluke (članak 30. stavak 2.),
3. u stambeni i poslovni prostor kod kojih je
vodomjer ugrađen u spomenutim prostorima,
ne izmjeste vodomjer na način kako je
propisano u članku 11. ove Odluke u roku od
12 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.
(članak 30. stavak 3.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će
se i odgovorna osoba kod potrošača novčanom
kaznom u iznosu od 50,00 do 500,00 KM.
Članak 26.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do
1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička
osoba u svojstvu potrošača ako:
1. ne podnese zahtjev za priključenje odnosno
ne priključi građevinu na vodoopskrbnu mrežu
u rokovima iz ove Odluke (članak 21),
2. u poslovne prostore koji nemaju zaseban
vodomjer, ne ugradi zasebne vodomjere u roku
od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove
Odluke (članak 30. stavak 2.)
3. u stambeni i poslovni prostor kod kojih je
vodomjer ugrađen u spomenutim prostorima,
ne izmjeste vodomjer na način kako je
propisano u članku 11. ove Odluke u roku od
12 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.
(članak 30. stavak 3.).
4. ako u roku od dvije godine ne postupi u
skladu sa člankom 30. stavak 1.ove odluke.
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Članak 27.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do
3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna
osoba u svojstvu isporučitelja ako uskrati
priključenje na komunalni infrastrukturu –
sustav vodoopskrbe pitkom vodom potrošaču
suprotno članku 16. Ove Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1. Ovog članka kaznit će
se i odgovorna osoba u pravnoj osobi
novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do
500,00 KM.
Članak 28.
Novčane kazne naplaćene prema odredbama
ove Odluke prihod su proračuna općine
Posušje.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Svi postupci za priključenje koji nisu završeni
prije stupanja na snagu ove Odluke, završit će
se po postupku propisanom ovom Odlukom,
ako je to povoljnije za podnositelja zahtjeva.
Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, ova
se Odluka u odnosu na plaćanje troškova za
priključenje neće primijeniti na postojeće
faktične korisnike vode ukoliko u roku od
godinu dana od stupanja na snagu ove Odluke
podnesu zahtjev za priključenje i steknu
svojstvo potrošača, te na vlasnike posebnih
dijelova zgrade koji traže odvajanje
vodovodnog priključka, a koji su u trenutku
stupanja na snagu ove Odluke već priključeni
na vodoopskrbnu mrežu.
Članak 30.
Potrošači čija vodovodna okna nisu sukladna s
odredbama ove Odluke, dužni su ih u roku od
dvije godine od dana stupanja na snagu ove
Odluke o svom trošku preinačiti radi njihova
usklađivanja s odredbama ove Odluke.
Vlasnici poslovnih prostora u svojstvu
potrošača koji nemaju zaseban vodomjer dužni
su ugraditi zaseban vodomjer u roku od 12
mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.
Vlasnici stambenih i poslovnih prostora u
svojstvu potrošača kod kojih je vodomjer
ugrađen u spomenutim prostorima, dužni su
vodomjer izmjestiti na način kako je propisano
u članku 11. ove Odluke u roku od 12 mjeseci
od stupanja na snagu ove Odluke.

Broj 4 – stranica 94

Službeni glasnik općine Posušje

Članak 31.
Isporučitelj će donijeti Pravilnik o uvjetima i
načinu priključenja na vodoopskrbni sustav u
roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove
Odluke.
Članak 32.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
primjena propisa koji su uređivali način i
uvjete
priključenja
na
komunalnu
infrastrukturu-sustav vodoopskrbe pitkom
vodom koji su u vlasništvu Općine Posušje,
odnosno u vlasništvu pravnih osoba koje
osniva Općina Posušje.
Članak 33.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
objavit će se u "Službenom glasniku općine
Posušje.“
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-23-85/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o
zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene
novine F BiH“, broj 64/09.) te članka 114. stav
2. Statuta općine Posušje („ Službeni glasnik
općine Posušje“ broj: 1/08, 8/08 i 2/10.),
Općinsko vijeće općine Posušje na 33. sjednici
održanoj dana 18.5.2011. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju vatrogasne postrojbe općine
Posušje
I OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom se osniva Vatrogasna
postrojba u sastavu nadležne službe općine
Posušje, utvrđuje vatrogasna djelatnost, osobna
i materijalna struktura postrojbe, uređuje se
organizacija i funkcioniranje vatrogastva i
gašenje požara, financiranje i druga pitanja od
značaja za organizaciju i funkcioniranje
vatrogasne postrojbe.
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Članak 2.
Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci imaju
sljedeća značenja:
1.
Vatra je kontrolirano samoodrživo
sagorijevanje koje je namjerno
izazvano da bi se stvorili korisni
efekti, čije je širenje u prostoru i
vremenu kontrolirano;
2.
Požar je nekontrolirano samoodrživo
sagorijevanje koje se nekontrolirano
širi u prostoru i vremenu;
3.
Vatrogasna postrojba je organizirana
obučena, opremljena i osposobljena
formacija za gašenje svih vrsta požara.
Mogu biti: profesionalne, dobrovoljne
i vatrogasne postrojbe pravnih osoba;
4.
Eksplozija je iznenadna ekspanzija
plina koja može proizaći iz brze
reakcije oksidacije ili raspada, sa ili
bez porasta temperature i koja može
dovesti do požara;
5.
Zapaljive tvari su čvrste, tečne i
plinovite tvari koje se pale pod
djelovanjem izvora paljenja;
6.
Eksplozivne
tvari
predstavljaju
plinovite, tekuće i čvrste kemijske
tvari, tvari iz smjese koje se pod
utjecajem određenog impulsa razlažu u
veoma kratkom vremenskom intervalu,
uz oslobođenje velike količine plinova
i toplinske energije.
7.
Opasne tvari predstavljaju one tvari
koje u svim formama postojanja i svim
uvjetima
korištenja
i
svojim
negativnim karakteristikama, kao što
su
eksplozivnost,
zapaljivost,
korozivnost, otrovnost, radioaktivnost
i dr., mogu biti uzročnik različitih
štetnih djelovanja i opasnosti po
zdravlje ljudi, oštećenja ili uništenja
materijalnih
dobara
uslijed
razarajućeg, termičkog ili fiziološkog
učinka, te ugrožavanja radne i životne
sredine;
8.
Požarna opasnost je mogućnost
ozljede i/ili oštećenja kao posljedice
požara;
9.
Požarna sigurnost je sigurnost kojom
se mogućnost nastanka požara svodi
na minimum.
10. Preventivne mjere zaštite od požara
su sve preventivne organizacijske,
građevinske i tehničko- tehnološke
mjere koje smanjuju mogućnost
nastanka požara, a pri njegovu
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Aktivne (represivne) mjere zaštite su
tehničke mjere koje podrazumijevaju
primjenu sustava aktivne zaštite od
požara;
Sustav aktivne zaštite od požara,
obuhvaća instalacije, uređaje i opremu
za automatsko otkrivanje, dojavu i
gašenje požara, odvođenje dima i
topline
iz
požara,
otkrivanje
eksplozivnih
plinova,
rezervnu
opskrbu el. energijom i dr.

Članak 3.
Nadležna općinska služba, u oblasti zaštite od
požara i vatrogastva, obavlja sljedeće poslove:
1.
Prati organizaciju i provođenje zaštite
od požara i vatrogastva na području
Općine, u skladu sa zakonom i
propisima Županije i Općine;
2.
Obavlja poslove koji se odnose na
organiziranje vatrogasne postrojbe
Općine, predlaže i poduzima mjere na
osiguranju kadrovskih, materijalnih
tehničkih i drugih uvjeta potrebnih za
učinkoviti rad i funkcioniranje te
postrojbe i po tim pitanjima ostvaruje
suradnju sa Županijskom upravom
civilne zaštite;
3.
Definira i predlaže pitanja koja se
odnose na razvoj zaštite od požara i
vatrogastva u okviru programa razvoja
zaštite i spašavanja od prirodnih i
drugih nesreća na prostoru općine;
4.
U okviru programa razvoja zaštite i
spašavanja, organizira aktivnosti na
izradi programa razvoja zaštite od
požara i vatrogastva Općine, u suradnji
sa ostalim službama za upravu Općine;
5.
Izrađuje plan zaštite od požara Općine
i osigurava njegovu realizaciju u
suradnji sa službama za upravu
Općine;
6.
Planira i osigurava provođenje obuke i
stručno osposobljavanje i usavršava
pripadnike vatrogasne postrojbe, iz
stava 1. točke 2. ovog članka i drugih
osoba koje se bave poslovima
vatrogastva;
7.
Pruža stručnu i drugu pomoć
dobrovoljnim vatrogasnim društvima
radi uspješnog obavljanja poslova
zaštite od požara i vatrogastva iz
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njihove nadležnosti od značaja za
vatrogastvo u kojem je osnovana
dobrovoljna vatrogasna postrojba, a
radi osposobljavanja te postrojbe za
efikasno učešće u gašenju požara;
8.
Ostvaruje suradnju s pravnim osobama
u kojima su osnovane vatrogasne
postrojbe, a radi osposobljavanje istih
za efikasno gašenje požara i mogućeg
učešća tih postrojbi na gašenju požara
van objekta i prostora pravne osobe;
9.
Ostvaruje suradnju sa službama civilne
zaštite susjednih općina po pitanjima
od zajedničkog interesa;
10. Obavlja i druge poslove iz oblasti
zaštite od požara i vatrogastva, koji se
zakonom i drugim propisima stavljaju
u njenu mjerodavnost;
Za obavljanje poslova iz stava 1. ovog
člana, u sustavu nadležne općinske službe
osniva se vatrogasna postrojba Općine,
kojom rukovodi zapovjednik vatrogasne
postrojbe.
II VATROGASNA POSTROJBA
Članak 4.
Vatrogasna postrojba se osniva kao
odjeljenje, na osnovu procjene ugroženosti
općine Posušje od opasnosti od požara i
požarnim opterećenjem, tako da je, po
svom brojčanom sastavu (ukupan broj
vatrogasaca),
tehničkoj
i
drugoj
opremljenosti, sposobna da brzo i efikasno
gasi požar.
Struktura vatrogasnih postrojbi, iz stav 1.
ovog člana, organizira se na način da
zadovolji sljedeće zadatke u zaštiti od
požara:
1.
Potpuna pokrivenost područja Općine;
2.
Zahtjev
specifičnih
vatrogasnih
intervencija u objektima stambene i
industrijske izgradnje, kao i na
prostorima i na lokalitetima zaštićenog
prirodnog
i
kulturno-povijesnog
nasljeđa;
3.
Gašenje šumskih požara i požara na
otvorenom prostoru;
4.
Potrebe vatrogasnih intervencija u
cestovnom prometu;
5.
Učinkovito
spašavanje
ljudi
i
materijalnih
dobara
ugroženih
požarom ili eksplozijom.
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Članak 5.
Vatrogasna postrojba vrši sljedeće operativne i
druge poslove:
1.
Gasi požar i spašava ljude i materijalna
dobra ugrožena požarom, eksplozijom
na otvorenom prostoru, gasi šumske
požare, požare na građevinskim
objektima i materijalnim dobrima svih
vlasnika i korisnika gdje se god pojavi
požar;
2.
Pruža tehničku pomoć u spašavanju
ljudi u nezgodama izazvanim u
cestovnom
prometu,
poplavama,
spašavanju s visina i drugim
incidentnim situacijama i nesrećama u
kojima vatrogasna postrojba može
pomoći u spašavanju ugroženih ljudi i
materijalnih dobara;
3.
Sudjeluje u provođenju preventivnih
mjera zaštite od požara i eksplozija
koje se odrede u planu zaštite od
požara općine;
4.
Pruža
odgovarajuću
pomoć
u
spašavanju ljudi i materijalnih dobara
pri proglašenju stanja prirodne i druge
nesreće.
Članak 6.
Vatrogasna postrojba Općine mora biti
opremljena
odgovarajućom
vatrogasnom
opremom, tehničkim i drugim sredstvima koja
su neophodna da bi postrojba mogla efikasno
vršiti svoje poslove, što se utvrđuje osobnom i
materijalnom formacijom.
Osobnu i materijalnu formaciju vatrogasne
postrojbe utvrđuje Općinski načelnik, na
prijedlog nadležne općinske službe, a na
osnovu plana zaštite od požara.
Članak 7.
Za vrijeme obavljanja poslova iz nadležnosti
vatrogasne postrojbe, vatrogasci se moraju
pridržavati pravila službe, a naročito ne smiju
biti pod utjecajem alkohola, opojnih droga ili
omamljujućih lijekova, a pri gašenju požara i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara, dužni su
da nose službenu iskaznicu, odore vatrogasaca
i propisanu osobnu zaštitnu opremu.
Odora vatrogasaca ne može se nositi u
slučajevima kad vatrogasac nije na poslu,
odnosno službenom zadatku.
Odora i osobne iskaznice vatrogasaca utvrdit
će Federalna uprava civilne zaštite.

19. svibnja 2011. godine

Članak 8.
Ako zapovjednik vatrogasne postrojbe koji
ravna akcijom gašenja požara procijeni da
angažiranom postrojbom, sredstvima i
opremom, nije u mogućnosti uspješno izvršiti
intervenciju, o tome izvješćuje rukovoditelje
nadležne općinske službe, koja će na osnovu
raspoloživih podataka odlučiti o angažiranju
dobrovoljne vatrogasne postrojbe s područja
općine.
Ukoliko ni dodatno angažirano ljudstvo i
sredstva nisu dovoljna, rukovoditelj nadležne
općinske službe dužan je aktivirati općinski
Stožer civilne zaštite koji poduzima zakonom
propisane mjere.
Članak 9.
Ako se gašenje požara ne može efikasno
izvršiti na način predviđen u članu 8. ove
Odluke, te je potrebna pomoć županije, u tom
slučaju zapovjednik Općinskog stožera civilne
zaštite traži pomoć od Županijske uprave
civilne zaštite, čiji je rukovoditelj dužan
odmah narediti angažiranje svih raspoloživih
snaga na razini županije.
Članak 10.
Zapovjednik vatrogasne postrojbe koji
rukovodi intervencijom, odgovoran je za
uspješno vođenje intervencije i čuvanja
požarišta od ponovnog aktiviranja i dužan je
sačuvati sve tragove i predmete koji mogu
poslužiti za utvrđivanje uzroka nastanka
požara i osigurati mjesto požara do dolaska
inspektora za zaštitu od požara, odnosno
policije.
III FINANCIRANJE VATROGASTVA
Članak 11.
U proračunu Općine osiguravaju se sredstva za
organiziranje,
pripremanje,
materijalno
opremanje i stručnu obuku i osposobljavanje
vatrogasne postrojbe Općine.
Sredstva ostvaruju po članku 137. Zakona o
zaštiti od požara i vatrogastvu i mogu se
koristiti samo za nabavu vatrogasne opreme,
tehničkih i drugih sredstava za vatrogasne
postrojbe,
stručno
obučavanje
i
osposobljavanje vatrogasaca i održavanje
opreme i vatrogasni sredstava, te investicijsku
izgradnju i opremanje objekata za potrebe
vatrogasnih postrojbi.
IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
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Članak 12.
Na radne odnose vatrogasaca koji se nalaze na
radu u vatrogasnoj postrojbi Općine
primjenjuju se propisi o radnim odnosima koji
važe za državne službenike i namještenike
tijela državne službe i to za vatrogasce koji
imaju visoku stručnu spremu najmanje VII.
stupnja važi zakon o državnim službenicima u
tijelima državne službe u ŽZH, a za vatrogasce
koji imaju višu ili srednju stručnu spremu
imaju status namještenika, važi zakon o
namještenicima u tijelima državne službe u
ŽZH, te za ostala pitanja odredbe Zakona o
zaštiti od požara i vatrogastvu.
Zapovjednika Vatrogasne postrojbe postavlja
Općinski načelnik, na razdoblje od četiri
godine.
Članak 13.
Nadležna općinska služba preuzima vatrogasce
i zapovjednika vatrogasne postrojbe koji se na
dan početka primjene ove Odluke zateknu na
radu u Vatrogasnom društvu Posušje i
raspoređuju se, odnosno postavljaju na radna
mjesta utvrđena u Pravilniku o unutrašnjoj
organizaciji jedinstvenog općinskog organa
uprave općine Posušje.
Objekte, opremu, tehnička i druga sredstva
kojima raspolaže vatrogasna postrojba iz stavka
1. ovog člana, na dan početka primjene ove
Odluke, preuzima nadležna općinska služba.
Izvršenje poslova iz stava 1. do 2. ovog člana
osigurava Općinski načelnik.
Članak 14.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku općine
Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-100/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 24. stavak 2. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) i članka 4. Odluke o
grobljima („Službeni glasnik općine Posušje“
broj: 8/10) Općinsko vijeće općine Posušje na
33. sjednici održanoj dana 18.5.2011. godine,
donijelo je
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ODLUKA
o povjeravanju ovlasti
Članak 1.
Ovom Odlukom poslovi upravljanja navedeni
u članku 3. Odluke o grobljima povjeravaju se
sljedećim Udrugama i to za:
- Groblje Martića križ – Hrvatska katolička
pogrebna udruga „Martića križ“
- Groblje Ričina – Hrvatska katolička
pogrebna udruga „Ričina“
- Groblje Matkovine – Hrvatska udruga
„Groblje Matkovine“
- Groblje Donji Poklečani – Udruga ukopnika
„Groblje Donji Poklečani“
Članak 2.
Navedene Udruge kao Uprave groblja dužne su
se pridržavati i postupati u skladu s Odlukom o
grobljima („Službeni glasnik općine Posušje“
broj: 8/10).
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od
dana objavljivanja u „Službenom glasniku
općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-23-101/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 311. Zakona o
gospodarskim društvima (''Službene novine
Federacije BiH'', broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02,
29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i
63/10), Zakona o javnim poduzećima
(''Službene novine Federacije BiH'', broj: 8/05,
81/08 i 22/09), osnivač i jedini član Javnog
poduzeća Radio Posušje d.o.o., Općinsko
vijeće općine Posušje, na 33. sjednici održanoj
dana 18.5.2011. godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
o usklađivanju djelatnosti Javnog poduzeća
Radio Posušje d.o.o. s klasifikacijom
djelatnosti BiH
Članak 1.
Ovom Odlukom usklađuje se djelatnost Javnog
poduzeća
Radio
Posušje
d.o.o.
s
klasifikacijom djelatnosti BiH.
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Članak 2.
Javno poduzeće Radio Posušje d.o.o. usklađuje
svoju djelatnost koja glasi:
02.40 Pomoćne usluge u šumarstvu
46.43 Trgovina na veliko električnim
aparatima za kućanstvo
46.47 Trgovina na veliko namještajem,
sagovima i opremom za rasvjetu
46.52 Trgovina na veliko elektroničkim i
telekomunikacijskim dijelovima i
opremom
47.43 Trgovina na malo audio i
videoopremom u specijaliziranim
prodavaonicama
47.54 Trgovina na malo električnim
aparatima za kućanstvo u
specijaliziranim prodavaonicama
47.59 Trgovina na malo namještajem,
opremom za rasvjetu i ostalim
proizvodima za kućanstvo u
specijaliziranim prodavaonicama
47.63 Trgovina na malo glazbenim i
videozapisima u specijaliziranim
prodavaonicama
59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i
televizijskog programa
59.20 Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i
izdavanja glazbenih zapisa
60.10 Emitiranje radijskog programa
60.20 Emitiranje televizijskog programa
61.10 Djelatnosti žičane telekomunikacije
61.20 Djelatnosti bežične telekomunikacije
61.30 Djelatnosti satelitske telekomunikacije
61.90 Ostale telekomunikacijske djelatnosti
70.21 Odnosi s javnošću i djelatnosti
priopćavanja
70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i
ostalim upravljanjem
73.11 Agencije za promidžbu (reklamu i
propagandu)
73.12 Oglašavanje preko medija
73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog
mnijenja
74.90 Ostale stručne, znanstvene i tehničke
djelatnosti, d.n.
79.90 Ostale rezervacijske usluge i
djelatnosti povezane s njima
82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih
sajmova
85.52 Obrazovanje i poučavanje u području
kulture
85.60 Pomoćne uslužne djelatnosti u
obrazovanju
90.01 Izvođačka umjetnost
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90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj
umjetnosti
90.04 Rad umjetničkih objekata
93.29 Ostale zabavne i rekreacijske
djelatnosti
Članak 3.
Temeljem ove Odluke izvršit će se promjene
upisa u sudskom registru kod Općinskog suda
u Širokom Brijegu.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku općine
Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-83/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 317. stavka 2. Zakona o
gospodarskim društvima (''Službene novine
Federacije BiH'', broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02,
29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i
63/10), Zakona o javnim poduzećima
(''Službene novine Federacije BiH'', broj: 8/05,
81/08 i 22/09), osnivač i jedini član Javnog
poduzeća Radio Posušje d.o.o., Općinsko
vijeće općine Posušje, na 33. sjednici održanoj
dana 18.5.2011. godine, d o n i j e l o j e
STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta
Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.
Članak 1.
U Statutu Javnog poduzeća Radio Posušje
d.o.o. broj:01-05-22/11 od 4.3.2011. godine
članak 7. mijenja se i glasi:
„Djelatnosti javnog poduzeća su:
02.40 Pomoćne usluge u šumarstvu
46.43 Trgovina na veliko električnim
aparatima za kućanstvo
46.47 Trgovina na veliko namještajem,
sagovima i opremom za rasvjetu
46.52 Trgovina na veliko elektroničkim i
telekomunikacijskim dijelovima i
opremom
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47.43 Trgovina na malo audio i
videoopremom u specijaliziranim
prodavaonicama
47.54 Trgovina na malo električnim
aparatima za kućanstvo u
specijaliziranim prodavaonicama
47.59 Trgovina na malo namještajem,
opremom za rasvjetu i ostalim
proizvodima za kućanstvo u
specijaliziranim prodavaonicama
47.63 Trgovina na malo glazbenim i
videozapisima u specijaliziranim
prodavaonicama
59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i
televizijskog programa
59.20 Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i
izdavanja glazbenih zapisa
60.10 Emitiranje radijskog programa
60.20 Emitiranje televizijskog programa
61.10 Djelatnosti žičane telekomunikacije
61.20 Djelatnosti bežične telekomunikacije
61.30 Djelatnosti satelitske telekomunikacije
61.90 Ostale telekomunikacijske djelatnosti
70.21 Odnosi s javnošću i djelatnosti
priopćavanja
70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i
ostalim upravljanjem
73.11 Agencije za promidžbu (reklamu i
propagandu)
73.12 Oglašavanje preko medija
73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog
mnijenja
74.90 Ostale stručne, znanstvene i tehničke
djelatnosti, d.n.
79.90 Ostale rezervacijske usluge i
djelatnosti povezane s njima
82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih
sajmova
85.52 Obrazovanje i poučavanje u području
kulture
85.60 Pomoćne uslužne djelatnosti u
obrazovanju
90.01 Izvođačka umjetnost
90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj
umjetnosti
90.04 Rad umjetničkih objekata
93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa
*vanjska
trgovina
prehrambenim
i
neprehrambenim proizvodima iz djelatnosti
unutarnjeg prometa“.
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Članak 2.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-84/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem 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 33. sjednici
održanoj dana 18.5.2011. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izborima
za članove vijeća mjesnih zajednica
općine Posušje
Članak 1.
U Odluci o izborima za članove vijeća mjesnih
zajednica općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj 2/11) u članku 7. dodaje
se stavak 9. i 10. koji glase:
„Iznimno, ukoliko nema dovoljno vijećnika
Povjerenstvo za izbor i imenovanje može za
člana biračkog odbora predložiti i neku drugu
osobu.
U slučaju da Povjerenstvo za izbor i
imenovanja, Općinski načelnik ili Povjerenstvo
za poslove mjesnih zajednica ne dostave
prijedloge za članove biračkih odbora ili iz
nekog drugog razloga mjesto u biračkom
odboru ostane upražnjeno, Općinsko izborno
povjerenstvo će imenovati člana biračkog
odbora iz evidencije o radu biračkih odbora
koju posjeduje.“
Članak 2.
U članku 8. stavak 2. iza riječi „vijeća“ dodaje
se riječ „te“.
Članak 3.
U članku 20. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Zapisnik o radu biračkog odbora, izvješće o
rezultatima glasovanja i ostali izborni materijal
dostavlja
se
Općinskom
izbornom
povjerenstvu na dan izbora najkasnije do 20:00
sati.“
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Članak 4.
U članku 24. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Rezultati izbora objavljuju se u Službenom
glasniku općine Posušje i web stranici općine
Posušje“.

Članak 4.
U članku 15. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Dobitnici Zahvalnice općine Posušje upisuju
se u knjigu dobitnika javnog priznanja
Zahvalnica općine Posušje“.

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

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od
dana objave u „Službenom glasniku općine
Posušje“

Broj: 01-05-86/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

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

Na temelju članka 24. točka 2. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) Općinsko vijeće općine
Posušje na 33. sjednici održanoj dana
18.5.2011. godine, donijelo je:
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O JAVNIM PRIZNANJIMA
OPĆINE POSUŠJE
Članak 1.
U Odluci o javnim priznanjima općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 4/05 i
4/08) u članku 3. iza točke 2. dodaje se točka
3. koja glasi: „Zahvalnica općine Posušje“.
Članak 2.
Iza članka 8. dodaje se nova točka 3. i članak
8a koji glase:

Broj: 01-02-91/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 24. točka 2. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) Općinsko vijeće općine
Posušje na 33. sjednici održanoj dana
18.5.2011. godine, donijelo je
ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O KRITERIJIMA
ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
OPĆINE POSUŠJE
Članak 1.
U Odluci o kriterijima za dodjelu javnih
priznanja općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“ broj: 7/07) u članku II. iza
točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

3. „Zahvalnica općine Posušje“.
Članak 8a.
„Zahvalnica općine Posušje“
je javno
priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim
osobama za postignute uspjehe i njihov
doprinos u realizaciji manjih konkretnih
projekata od javnog interesa, za konkretan
uspjeh i poduhvat, uspješnu suradnju i druge
osobite zasluge, isticanje u humanitarnim i
dobrotvornim aktivnostima, kao i za doprinos
razvoju i ugledu općine, sukladno kriterijima
koje donosi Općinsko vijeće.“
Članak 3.
U članku 10. iza riječi „plakete“ dodaju se
riječi „ i zahvalnice općine Posušje“.

„Javno priznanje Zahvalnica općine Posušje
dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama koje
su postigle značajnije rezultate (tijekom jedne
ili više godina) u sljedećim područjima:
a) športu: postignuti uspješni rezultati na
državnim prvenstvima ili natjecanjima višeg
ranga,
b) kulturi: uspješno predstavljanje osobnih
izložbi i promocije kulturnih priredbi u općini
ili šire (izložbe likovnih radova, glazbene
promocije, prezentacija knjiga, zaštiti kulturne
baštine i sl.),
c) odgoju, obrazovanju i zaštiti okoliša:
ostvareni uspješni rezultati u školskim i drugim
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natjecanjima iz područja odgoja, obrazovanja,
zaštite okoliša, zaštite ljudskih prava;
d) kao i drugim područjima kao znak
zahvalnosti i priznanja za postignute uspjehe,
realizaciju manjih projekata od javnog interesa,
uspješnu suradnju, značajnije donacije kao i
druge osobite zasluge (djela požrtvovnosti,
hrabrosti, čestitosti i sl.)“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od
dana objavljivanja u „Službenom glasniku
općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-02-92/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 24. točka 2. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) Općinsko vijeće općine
Posušje na 33. sjednici održanoj dana
18.5.2011. godine, donijelo je
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZGLEDU
I SADRŽAJU
JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE POSUŠJE

Članak 1.
U Odluci o izgledu i sadržaju javnih priznanja
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“ broj: 8/06) u članku 1. iza točke 2.
dodaje se točka 3. koja glasi „ Zahvalnica
općine Posušje“.
Članak 2.
Iza članka 3. dodaje se naslov „Zahvalnica
općine Posušje“.
Članak 3.
Članak 4. mijenja se i glasi: „Zahvalnica je
izrađena na posebnoj vrsti papira formata A4,
u srebrenoj boji s obrubom pletera. U gornjoj
polovici zahvalnice se nalazi grb općine
Posušje, a u pozadini kip fra Grge Martića.
Tekst na zahvalnici je ispisan zlatnim slovima.
Iznad grba općine Posušje je ispisan tekst
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„OPĆINSKO VIJEĆE POSUŠJE“ a ispod grba
općine Posušje na sredini zahvalnice je ispisan
nastavak teksta “dodjeljuje ZAHVALNICU
OPĆINE POSUŠJE“ s imenom dobitnika
zahvalnice.
U donjem lijevom kutu stoji datum i mjesto, a
u donjem desnom pečat i potpis Predsjednika
Općinskog vijeća.
Članak 4.
Članci 4. i 5. postaju članci 5. i 6.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od
dana objavljivanja u „Službenom glasniku
općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-02-93/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. 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, 16/04 i 67/05) i
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 broj:M-15/11., Općinsko
vijeće općine Posušje na 33. sjednici održanoj
dana 18.5.2011. godine, donosi
R J E Š E NJ E
I. Poduzeću Iveral d.o.o Posušje iz Posušja,
Kralja Stjepana Tomaševića br. 12,
se
dodjeljuje
na korištenje radi građenja,
neizgrađeno
građevinsko zemljište u
državnom vlasništvu na lokalitetu «Osrdak»,
označeno kao: k.č. broj: 1817/35, upisano u
posjedovnom listu broj 131, k.o. Landeke,
površine 4012 m2.
II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja poduzeće Iveral je
dužno platiti naknadu za dodijeljenih 4012 m2
u iznosu od 9.550,00 KM (slovima: devet
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tisuća i petsto pedeset konvertibilnih marakaponuđena cijena umanjena za uplaćenu kauciju
od 500 KM), na proračun općine Posušje, broj:
3382002200101010, sve u roku od 15-est dana
od dana pravomoćnosti Rješenja.
Imenovano poduzeće se oslobađa plaćanja
naknade za dodijeljeno mu zemljište u iznosu
od 13 KM/m2 što ukupno iznosi 52.156,00
KM (slovima: pedeset dvije tisuće i sto
pedeset šest konvertibilnih maraka), koji dio
subvencionira općina Posušje.
III.
Imenovano poduzeće
gubi pravo
korištenja zemljišta radi građenja iz točke I.
izreke Rješenja ako u roku od jedne godine od
dana pravomoćnosti ovog Rješenja o dodjeli
zemljišta na korištenje radi građenja ne
podnese zahtjev da mu 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.
IV. Ukoliko investitor u roku od 5 (pet) godina
od dana dodjele građevinskog zemljišta radi
građenja iz točke I. izreke Rješenja, odluči
izvršiti promet zemljišta i objekata izgrađenih
na istom, dužan je općini Posušje isplatiti
subvencionirani dio naknade za dodijeljeno mu
građevinsko zemljište, odnosno 86,7 % tržišne
cijene predmetnog zemljišta određene u
vrijeme prometa-otuđenja.
Ako investitor postupi suprotno stavku 1. ovog
članka nadležna Općinska služba-Služba za
imovinsko-pravne, geodetske poslove i
katastar, će odbiti upis promjena posjednika u
katastarskom operatu.
V. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu iz
točke I. izreke Rješenja, po njegovoj
pravomoćnosti i nakon što imenovani kome je
dodijeljeno predmetno građevinsko zemljište
podnese dokaz (i dostavi ga u spis predmeta
Službi za imovinsko-pravne, geodetske
poslove i katastar) da je platio naknadu
navedenu u točki II. izreke Rješenja izvršit će
se uknjižba prava korištenja radi građenja u
Zemljišnim knjigama u Općinskom sudu u
Širokom Brijegu, u korist poduzeća Iveral
d.o.o. Posušje, 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
«Osrdak«,
označeno kao u točki I. izreke
Rješenja, raspisan je javni natječaj, objavljen
na oglasnoj ploči općine Posušje, web stranici
općine Posušje, mjesnoj zajednici i u javnom
glasilu «Dnevni list» Mostar.
Na javni natječaj za građevinsko zemljište na
navedenom
lokalitetu
je
pristiglo,
blagovremeno 6 prijava, od kojih tri
ispunjavaju sve tražene uvjete iz natječaja.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 14.04.2011. godine, u zgradi Općine,
izvršilo i zapisnički evidentiralo (Zapisnik o
otvaranju prijava za dodjelu neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
za LOT 1, broj:01-197/11. od 14.04.2011.
godine) javno otvaranje prijava i nakon
provedenog postupka donijelo Prijedlog o
dodjeli građevinskog zemljišta za LOT 1,
br:01-197/11. od 05.05.2011. godine i
predložilo Općinskom vijeću da predmetno
zemljište dodijeli poduzeću Iveral d.o.o.
Posušje, po ponuđenoj cijeni postignutoj u
predmetnom postupku u iznosu od 10.050,00
KM, umanjenu za uplaćenu kauciju od 500,00
KM (tržišna cijena u iznosu od 60.180,00
KM umanjena za subvencionirani dio u
iznosu od 52.156,00 KM), tako da je preostalo
za uplatiti 9.550,00 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, 8/09 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).
- Člankom II. Odluke Općinskog vijeća o
subvencioniranju naknade za dodijeljeno
građevinsko zemljište u poslovnoj zoni
«OSRDAK»,
broj:01-02-228/10.
od
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01.12.2010. godine, je određeno da Općina
Posušje sudjeluje u naknadi za dodijeljeno
građevinsko zemljište u iznosu od 13 KM/m2,
odnosno 86,7% tržišne cijene predmetnog
građevinskog zemljišta, a što u predmetnom
slučaju iznosi 52.156,00 KM.
-Da je investitor kao stjecatelj prava korištenja
radi građenja poslovnih objekata na
predmetnom građevinskom zemljištu, dužan
isplatiti općini Posušje subvencionirani dio
naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište
naveden u točki IV. izreke Rješenja, ako isto
odluči prometovati s objektima u roku od 5
godina od dana dodjele, te da će u suprotnom,
Služba za imovinsko-pravne, geodetske
poslove i katastar, odbiti upis promjena na
novog posjednika, utvrđeno je člankom V.
stavak 1. i 2. Odluke Općinskog vijeća o
subvencioniranju naknade za dodijeljeno
građevinsko zemljište u poslovnoj zoni
«OSRDAK», broj:01-02-228/10. od 01.12.2010.
godine.
- Sukladno Odluci o građevinskom zemljištu
proveden je, po raspisanom natječaju,
postupak dodjele za predmetno građevinsko
zemljište i za isto određena naknada sukladno
čanku 4. Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o građevinskom zemljištu, te određen
subvencionirani dio za koji je umanjena tržišna
cijena predmetnog zemljišta sukladno Odluci
Općinskog vijeća o subvencioniranju naknade
za dodijeljeno građevinsko zemljište u
poslovnoj zoni «OSRDAK».
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: 05-31-160/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_________________________________

Temeljem članka 44. a u svezi članka 45.
stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu
(«Službene novine Federacije Bosne i
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Hercegovine», broj: 25/03, 16/04 i 67/05) i
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 broj:M12/11., Općinsko vijeće općine Posušje na
33. sjednici održanoj dana 18.5.2011.
godine, donosi
R J E Š E NJ E
I. Poduzeću Meggle d.o.o Posušje iz Posušja,
Obilaznica b.b., se dodjeljuje na korištenje
radi građenja, neizgrađeno
građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu na lokalitetu
«Osrdak», označeno kao: k.č. broj: 3563/3,
upisano u posjedovnom listu broj 131, k.o.
Landeke, površine 4030 m2.
II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja poduzeće Meggle je
dužno platiti naknadu za dodijeljenih 4030 m2
u iznosu od 7.560,00 KM (slovima: sedam
tisuća i petsto šezdeset konvertibilnih marakaponuđena cijena umanjena za uplaćenu kauciju
od 500 KM), na proračun općine Posušje, broj:
3382002200101010, sve u roku od 15-est dana
od dana pravomoćnosti Rješenja.
Imenovano poduzeće se oslobađa plaćanja
naknade za dodijeljeno mu zemljište iz točke I.
izreke Rješenja, u iznosu od 13 KM/m2 što
ukupno iznosi 52.390,00 KM (slovima:
pedeset dvije tisuće i tristo devedeset
konvertibilnih
maraka),
koji
dio
subvencionira općina Posušje.
III.
Imenovano poduzeće
gubi pravo
korištenja zemljišta radi građenja iz točke I.
izreke Rješenja ako u roku od jedne godine od
dana pravomoćnosti ovog Rješenja o dodjeli
zemljišta na korištenje radi građenja ne
podnese zahtjev da mu 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.
IV. Ukoliko investitor u roku od 5 (pet) godina
od dana dodjele građevinskog zemljišta radi
građenja iz točke I. izreke Rješenja, odluči
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izvršiti promet zemljišta i objekata izgrađenih
na istom, dužan je općini Posušje isplatiti
subvencionirani dio naknade za dodijeljeno mu
građevinsko zemljište, odnosno 86,7 % tržišne
cijene predmetnog zemljišta određene u
vrijeme prometa-otuđenja.
Ako investitor postupi suprotno stavku 1. ovog
članka nadležna Općinska služba-Služba za
imovinsko-pravne, geodetske poslove i
katastar, će odbiti upis promjena posjednika u
katastarskom operatu.
V. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu iz
točke I. izreke Rješenja, po njegovoj
pravomoćnosti i nakon što imenovani kome je
dodijeljeno predmetno građevinsko zemljište
podnese dokaz (i dostavi ga u spis predmeta
Službi za imovinsko-pravne, geodetske
poslove i katastar) da je platio naknadu
navedenu u točki II. izreke Rješenja izvršit će
se uknjižba prava korištenja radi građenja u
Zemljišnim knjigama u Općinskom sudu u
Širokom Brijegu, u korist poduzeća Meggle
d.o.o. 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
«Osrdak«,
označeno kao u točki I. izreke
Rješenja, raspisan je javni natječaj, objavljen
na oglasnoj ploči općine Posušje, web stranici
općine Posušje, mjesnoj zajednici i u javnom
glasilu «Dnevni list» Mostar.
Na javni natječaj za građevinsko zemljište na
navedenom
lokalitetu
je
pristiglo,
blagovremeno 6 prijava, od kojih tri
ispunjavaju sve tražene uvjete iz natječaja.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 14.04.2011. godine, u zgradi Općine,
izvršilo i zapisnički evidentiralo (Zapisnik o
otvaranju prijava za dodjelu neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
za LOT 1, broj:01-197/11. od 14.04.2011.
godine) javno otvaranje prijava i nakon
provedenog postupka donijelo Prijedlog o
dodjeli građevinskog zemljišta za LOT 1,
br:01-197/11. od 05.05.2011. godine i
predložilo Općinskom vijeću da predmetno
zemljište dodijeli poduzeću Meggle d.o.o.
Posušje, po ponuđenoj cijeni postignutoj u
predmetnom postupku u iznosu od 8.060,00
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KM, umanjenu za uplaćenu kauciju od 500,00
KM (tržišna cijena u iznosu od 60.450,00
KM umanjena za subvencionirani dio u
iznosu od 52.390,00 KM), tako da je preostalo
za uplatiti 7.560,00 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, 8/09 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).
- Člankom II. Odluke Općinskog vijeća o
subvencioniranju naknade za dodijeljeno
građevinsko zemljište u poslovnoj zoni
«OSRDAK»,
broj:01-02-228/10.
od
01.12.2010. godine, je određeno da Općina
Posušje sudjeluje u naknadi za dodijeljeno
građevinsko zemljište u iznosu od 13 KM/m2,
odnosno 86,7% tržišne cijene predmetnog
građevinskog zemljišta, a što u predmetnom
slučaju iznosi 52.390,00 KM.
-Da je investitor kao stjecatelj prava korištenja
radi građenja poslovnih objekata na
predmetnom građevinskom zemljištu, dužan
isplatiti općini Posušje subvencionirani dio
naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište
naveden u točki IV. izreke Rješenja, ako isto
odluči prometovati s objektima u roku od 5
godina od dana dodjele, te da će u suprotnom,
Služba za imovinsko-pravne, geodetske
poslove i katastar, odbiti upis promjena na
novog posjednika, utvrđeno je člankom V.
stavak 1. i 2. Odluke Općinskog vijeća o
subvencioniranju naknade za dodijeljeno
građevinsko zemljište u poslovnoj zoni
«OSRDAK»,
broj:01-02-228/10.
od
01.12.2010. godine.
- Sukladno Odluci o građevinskom zemljištu
proveden je, po raspisanom natječaju,
postupak dodjele za predmetno građevinsko
zemljište i za isto određena naknada sukladno
čanku 4. Odluke o izmjenama i dopunama
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Odluke o građevinskom zemljištu, te određen
subvencionirani dio za koji je umanjena tržišna
cijena predmetnog zemljišta sukladno Odluci
Općinskog vijeća o subvencioniranju naknade
za dodijeljeno građevinsko zemljište u
poslovnoj zoni «OSRDAK».
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.

Posušje, broj: 3382002200101010, sve u roku
od 15-est dana od dana pravomoćnosti
Rješenja.

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

IV. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu
iz točke I. izreke Rješenja, po njegovoj
pravomoćnosti i nakon što imenovani kome je
dodijeljeno predmetno građevinsko zemljište
podnese dokaz (i dostavi ga u spis predmeta
Službi za imovinsko-pravne, geodetske
poslove i katastar) da je platio naknadu
navedenu u točki II. izreke Rješenja izvršit će
se uknjižba prava korištenja radi građenja u
Zemljišnim knjigama u Općinskom sudu u
Širokom Brijegu, u korist poduzeća Kror d.o.o.
Posušje, dok će Služba za imovinsko-pravne,
geodetske poslove i katastar općine Posušje
evidentirati nastale promjene u pogledu prava
korištenja i posjeda.

Broj: 05-31-161/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. 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, 16/04 i 67/05) i
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 broj:M-13/11., Općinsko
vijeće općine Posušje, na 33. sjednici održanoj
dana 18.5.2011. godine, donosi
R J E Š E NJ E
I. Poduzeću Kror d.o.o Posušje iz Posušja,
Ljudevita Posavskog br.8, se dodjeljuje na
korištenje
radi
građenja,
neizgrađeno
građevinsko zemljište u državnom vlasništvu
na lokalitetu «Osrdak», označeno kao: k.č.
broj: 3563/6, upisano u posjedovnom listu
broj 131, k.o. Landeke, površine 4016 m2.
II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja poduzeće Kror je
dužno platiti naknadu za dodijeljenih 4016 m2
u iznosu od 60.240,00 KM (slovima:
šezdeset
tisuća
i
dvjesto
četrdeset
konvertibilnih maraka, na proračun općine

III.
Imenovano poduzeće
gubi pravo
korištenja zemljišta radi građenja iz točke I.
izreke Rješenja ako u roku od jedne godine od
dana pravomoćnosti ovog Rješenja o dodjeli
zemljišta na korištenje radi građenja, ne
podnese zahtjev da mu 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.

Obrazloženje
Za predmetno neizgrađeno građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu na lokalitetu
«Osrdak« označeno kao u točki I. izreke
Rješenja, raspisan je javni natječaj, objavljen
na oglasnoj ploči općine Posušje, web stranici
općine Posušje, mjesnoj zajednici i u javnom
glasilu «Dnevni list» Mostar.
Na javni natječaj za građevinsko zemljište na
navedenom
lokalitetu
je
pristiglo,
blagovremeno 6 prijava, od kojih tri
ispunjavaju sve tražene uvjete iz natječaja.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 14.04.2011. godine, u zgradi Općine,
izvršilo i zapisnički evidentiralo (Zapisnik o
otvaranju prijava za dodjelu neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
za LOT 1, broj:01-197/11. od 14.04.2011.
godine) javno otvaranje prijava i nakon
provedenog postupka donijelo Prijedlog o
dodjeli građevinskog zemljišta za LOT 1,
br:01-197/11. od 05.05.2011. godine i
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predložilo Općinskom vijeću da predmetno
zemljište dodijeli poduzeću Kror d.o.o.
Posušje,
po
ponuđenoj-tržišnoj
cijeni
postignutoj u predmetnom postupku u iznosu
od 60.240,00 KM.
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, 8/09 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: 05-31-162/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. 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, 16/04 i 67/05),
članka 3. Odluke o subvencioniranju plaćanja
naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište,
broj:01-41-199/10. i 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 broj:M-14/11., Općinsko

19. svibnja 2011. godine

vijeće općine Posušje, na 33. sjednici održanoj
dana 18.5.2011. godine, donosi
R J E Š E NJ E
I. Bošnjak (Mate) Vladi iz Posušja, Osoje b.b.,
se dodjeljuje na korištenje radi građenja
građevinsko zemljište u državnom vlasništvu
na lokalitetu k.o. Osoje, označeno kao: k.č.
broj: 1872/6 upisano u posjedovnom listu
broj 74, k.o. Osoje , površine 1000 m2.
II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Vlado Bošnjak je
dužan platiti naknadu u iznosu od 3.700,00
KM (slovima: tri tisuće i sedamsto
konvertibilnih maraka - tržišna cijena od
7.000,00 KM umanjena za uplaćenu kauciju
od 500 KM i 2.800,00 KM subvencioniranog
iznosa), 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 točke I. Rješenja ako u roku od
jedne godine od dana pravomoćnosti ovog
Rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi
građenja ne podnese zahtjev da mu 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.
IV. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu
iz točke I. izreke Rješenja, po njegovoj
pravomoćnosti i nakon što imenovani kome je
dodijeljeno predmetno građevinsko zemljište
podnese dokaz (i dostavi ga u spis predmeta
Službi za imovinsko-pravne, geodetske
poslove i katastar) da je platio naknadu
navedenu u točki II. izreke Rješenja izvršit će
se uknjižba prava korištenja radi građenja u
Zemljišnim knjigama u Općinskom sudu u
Širokom Brijegu, u korist Vlade (Mate)
Bošnjaka iz Posušja-Osoje 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
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k.o. Osoje, označeno kao u točki I. izreke
Rješenja, raspisan je javni natječaj, objavljen
na oglasnoj ploči općine Posušje, mjesne
zajednice i u javnom glasilu «Dnevni list»
Mostar.
Na javni natječaj je pristigla jedna
blagovremena i potpuna prijava.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 14.04.2011. godine, u zgradi Općine,
izvršilo i zapisnički evidentiralo (Zapisnik o
otvaranju prijava za dodjelu neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
za LOT 2, broj:01-197/11. od 14.04.2011.
godine) javno otvaranje prijava i nakon
provedenog postupka donijelo Prijedlog o
dodjeli građevinskog zemljišta za LOT 2,
br:01-197/11. od 06.05.2011. godine i
predložilo Općinskom vijeću da predmetno
zemljište dodijeli Bošnjak (Mate) Vladi, po
cijeni postignutoj u predmetnom postupku u
iznosu od 7.000,00 KM, umanjenu za
uplaćenu kauciju od 500,00 KM i za
subvencionirani dio od 2.800,00 KM ( 400 m2
predmetne nekretnine po tržišnoj cijeni od 7,00
KM/m2) tako da je preostalo za uplatiti
3.700,00 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, 8/09 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).
Sukladno
članku
3.
Odluke
o
subvencioniranju
plaćanja
naknade
za
dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište,
broj:01-41-199/10. od 25.10.2010. godine i
Uvjerenju Službe branitelja iz Domovinskog
rata, broj:07-41-310/11. od 28.03.2011.
godine, imenovani je, kao ratni vojni invalid
VII. grupe sa 50 % vojnog invaliditeta,
oslobođen plaćanja za 400 m2 dodijeljenog
mu gradskog građevinskog zemljišta po
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tržišnoj cijeni od 7,00 KM/m2 što iznosi
2.800,00 KM.
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: 05-31-163/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. 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, 16/04 i 67/05),
članka 3. Odluke o subvencioniranju plaćanja
naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište,
broj:01-41-199/10. i 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 broj:M-16/11., Općinsko
vijeće općine Posušje, na 33. sjednici održanoj
dana 18.5.2011. godine, donosi
R J E Š E NJ E
I. Jukić (Stjepana) Frani iz Posušja, Donji
Jukići bb, se dodjeljuje na korištenje radi
građenja
gradsko građevinsko zemljište
državno vlasništvo na lokalitetu Meljakuša III
(u daljnjem tekstu građevinsko zemljište)
označeno kao: k.č. broj: 2190/183, upisano u
posjedovnom listu broj 136, k.o. Posušje,
površine 557 m2.
II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Frano Jukić je dužan
platiti naknadu u iznosu od 14.280,00 KM
(slovima: četrnaest tisuća i dvjesto osamdeset
konvertibilnih maraka -tržišna cijena od
22.280,00 KM umanjena za uplaćenu kauciju
od 500 KM i 8.000,00 KM subvencioniranog
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iznosa), 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 točke I. Rješenja ako u roku od
jedne godine od dana pravomoćnosti ovog
Rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi
građenja ne podnese zahtjev da mu 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.
IV. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu
iz točke I. izreke Rješenja, po njegovoj
pravomoćnosti i nakon što imenovani kome je
dodijeljeno predmetno građevinsko zemljište
podnese dokaz (i dostavi ga u spis predmeta
Službi za imovinsko-pravne, geodetske
poslove i katastar) da je platio naknadu
navedenu u točki II. izreke Rješenja izvršit će
se uknjižba prava korištenja radi građenja u
Zemljišnim knjigama u Općinskom sudu u
Širokom Brijegu, u korist Jukić (Stjepana)
Frane iz Posušja - Donji Jukići 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
Meljakuša III, označeno kao u točki I. izreke
Rješenja, raspisan je javni natječaj, objavljen
na oglasnoj ploči općine Posušje, mjesne
zajednice i u javnom glasilu «Dnevni list»
Mostar.
Na javni natječaj je pristigla jedna
blagovremena i potpuna prijava.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 14.04.2011. godine, u zgradi Općine
izvršilo i zapisnički evidentiralo (Zapisnik o
otvaranju prijava za dodjelu neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
za LOT 4, broj:01-197/11. od 14.04.2011.
godine)
javno otvaranje prijava i nakon
provedenog postupka donijelo Prijedlog o
dodjeli građevinskog zemljišta za LOT 4,
br:01-197/11. od 05.05.2011. godine i
predložilo Općinskom vijeću da predmetno
zemljište dodijeli Jukić (Stjepana) Frani, po
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cijeni postignutoj u predmetnom postupku u
iznosu od 22.280,00 KM, umanjenu za
uplaćenu kauciju od 500,00 KM i za
subvencionirani dio od 8.000,00 KM (200 m2
predmetne nekretnine po tržišnoj cijeni od
40,00 KM/m2) tako da je preostalo za uplatiti
14.280,00 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, 8/09 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).
Sukladno
članku
3.
Odluke
o
subvencioniranju
plaćanja
naknade
za
dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište,
broj:01-41-199/10. od 25.10.2010. godine i
Uvjerenju Službe branitelja iz Domovinskog
rata, broj:07-41-356/11. od 11.04.2011.
godine, imenovani je oslobođen plaćanja za
200
m2
dodijeljenog
mu
gradskog
građevinskog zemljišta po tržišnoj cijeni od 40
KM/m2 što iznosi 8.000,00 KM.
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: 05-31-164/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_________________________________
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Temeljem 38. točke 14. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine“ broj: 1/08, 8/08 i
2/10) Općinsko vijeće općine Posušje na 33.
sjednici održanoj dana 18.5.2011. godine
donijelo je:
ZAKLJUČAK
o davanju ovlasti Općinskom načelniku
Članak 1.
Daje se ovlast Općinskom načelniku općine
Posušje za realizaciju suradnje Općine Posušje
i Grada Imotskog u cilju izgradnje komunalne
infrastrukture (vodovodne, telefonske i
prometne mreže) u pograničnim dijelovima
općine Posušje i grada Imotskog.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu idućeg dana od
danom objave u Službenom glasniku općine
Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-23-73/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_________________________________

Na temelju članka 8. Zakona o načelima
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije
BiH“ broj: 49/06 i 51/09) i članka 114. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“ broj: 1/08 i 8/08 i 2/10), članka 85.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 5/08,
9/08 i 10/10), Općinsko vijeće općine Posušje
na 33. sjednici održanoj dana 18.5.2011.
godine, donijelo je:
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Godišnji općinski
akcijski plan za 2011. godinu
I.
Ovim Zaključkom daje se suglasnost na
Godišnji općinski akcijski plan, koji je dio
komponente Potpora općinskom vijeću
projekta „Lokalno je primarno“.

19. svibnja 2011. 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: 01-05-75/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_________________________________

Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08,
8/08 i 2/10) i članka 85. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj: 5/08, 9/08 i 10/10),
Općinsko vijeće općine Posušje na 33. sjednici
održanoj dana 18.5.2011. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Centra za
socijalni rad Posušje za 2010. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o radu Centra za socijalni
rad Posušje za 2010. 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: 01-05-32/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_________________________________

Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08,
8/08 i 2/10) i članka 85. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj: 5/08, 9/08 i 10/10),
Općinsko vijeće općine Posušje na 33. sjednici
održanoj dana 18.5.2011. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića
„Bajka“ Posušje za 2010. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića
„Bajka“ Posušje za 2010. godinu.
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II.
Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenom
glasniku općine Posušje“.

II.
Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenom
glasniku općine Posušje“.

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

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

Broj: 01-05-32/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_________________________________

Broj: 01-05-32/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_________________________________

Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08,
8/08 i 2/10) i članka 85. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj: 5/08, 9/08 i 10/10),
Općinsko vijeće općine Posušje na 33. sjednici
održanoj dana 18.5.2011. godine, donijelo je

Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08,
8/08 i 2/10) i članka 85. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj: 5/08, 9/08 i 10/10),
Općinsko vijeće općine Posušje na 33. sjednici
održanoj dana 18.5.2011. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića
„Posušje“ u Posušju za 2010. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića
„Posušje“ u Posušju za 2010. godinu.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu „URBIKOM-a“
javne ustanove za komunalne djelatnosti
Posušje za 2010. 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: 01-05-32/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_________________________________

Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08,
8/08 i 2/10) i članka 85. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj: 5/08, 9/08 i 10/10),
Općinsko vijeće općine Posušje na 33. sjednici
održanoj dana 18.5.2011. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Narodne
knjižnice Posušje za 2010. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o radu Narodne knjižnice
Posušje za 2010. godinu.

I.
Usvaja se Izvješće o radu „URBIKOM-a“
javne ustanove za komunalne djelatnosti
Posušje za 2010. 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: 01-05-32/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
______________________________

Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08,
8/08 i 2/10) i članka 85. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj: 5/08, 9/08 i 10/10),
Općinsko vijeće općine Posušje na 33. sjednici
održanoj dana 18.5.2011. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Javnog
poduzeća „Komrad“ d.o.o. Posušje
za 2010. godinu

Broj 4 – stranica 111

Službeni glasnik općine Posušje

I.
Usvaja se Izvješće o radu Javnog poduzeća
„Komrad“ d.o.o. Posušje za 2010. 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: 01-05-31/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_________________________________

Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08,
8/08 i 2/10) i članka 85. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj: 5/08, 9/08 i 10/10),
Općinsko vijeće općine Posušje na 33. sjednici
održanoj dana 18.5.2011. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Vodoprivrednog
javnog poduzeća „Akumulacija Tribistovo“
d.o.o. Posušje za 2010. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o radu Vodoprivrednog
javnog poduzeća „Akumulacija Tribistovo“
d.o.o. Posušje za 2010. 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: 01-05-31/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_________________________________

Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08,
8/08 i 2/10) i članka 85. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj: 5/08, 9/08 i 10/10),
Općinsko vijeće općine Posušje na 33. sjednici
održanoj dana 18.5.2011. godine, donijelo je
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ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Javnog
poduzeća Radio Posušje d.o.o.
za 2010. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o radu Javnog poduzeća
Radio Posušje d.o.o. za 2010. 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: 01-05-31/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_________________________________

Temeljem članka 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 12/03 i
34/03), članka 21. stavak 2. Statuta Centra za
socijalni rad Posušje broj: 197/02, 84/03 i 0252/10, kao i članka 114. stavak 3. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 1/08, 8/08 i 2/10), a nakon
provedenog postupka po Javnom oglasu za
imenovanje Upravnog vijeća Centra za
socijalni rad Posušje, Općinsko vijeće općine
Posušje, na 33. sjednici održanoj dana
18.5.2011. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju Upravnog vijeća
Centra za socijalni rad Posušje
I
U Upravno vijeće Centra za socijalni rad
Posušje imenuju se:
1. Ivana Bago, predsjednik
2. Julijana Begić, član
3. Dražen Leko, član
II
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri
godine.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
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glasniku općine Posušje“ i „Službenim
novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-111/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_________________________________

Na temelju članka 21. alineja 18. Statuta
Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj
10/10) i članka 114. stavak 3. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj 1/08, 8/08 i 2/10), Općinsko vijeće općine
Posušje na 33.
sjednici održanoj dana
18.5.2011. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju privremenog Nadzornog
odbora
Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje
I.
Razrješava se privremeni Nadzorni odbor
Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje u
sastavu:
1. Damir Ćorić, predsjednik
2. Jozo Miličević, član
3. Ljubo Tomić, član
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-113/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_________________________________

Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije
BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj
12/03 i 34/03), članka 114. stavak 3. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine“,
broj 1/08, 8/08 i 2/10) i članka 22. stavak 2.
Statuta Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o.

19. svibnja 2011. godine

Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj 10/10), a nakon provedenog postupka po
Javnom oglasu za imenovanje Nadzornog
odbora Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o.
Posušje, Općinsko vijeće općine Posušje na 33.
sjednici održanoj dana 18.5.2011. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju Nadzornog odbora
Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje
I.
U Nadzorni odbor Javnog poduzeća
„Vodovod“ d.o.o. Posušje imenuju se:
1. Anđelko Lončar, član
2. Bosiljko Oreč, član
3. Damir Ćorić, član
II.
Na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog
odbora, Nadzorni odbor jednog od svojih
članova bira za predsjednika.
III.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri
godine, s tim da po proteku razdoblja od dvije
godine Općinsko vijeće glasuje o povjerenju
članovima Nadzornog odbora.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku općine“ i „Službenim novinama
Federacije Bosne i Hercegovine“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-113/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_________________________________

Na temelju članka 39. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj:7/98) i članka 24. točke 18. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine“
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) Općinsko vijeće općine
Posušje, na 33. sjednici održanoj dana
18.5.2011. godine, donijelo je
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ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na razrješenje
ravnatelja Javne ustanove za komunalne
djelatnosti „URBIKOM“ Posušje
I.
Daje se suglasnost na razrješenje Pave
(Šimuna) Lončara iz Vinjana, općina Posušje,
ravnatelja Javne ustanove za komunalne
djelatnosti „URBIKOM“ Posušje, kojeg je
razriješilo Upravno vijeće Rješenjem broj:
53/11 od 29.4.2011. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljen u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-106/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_________________________________

Temeljem članka 39. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj:7/98), članka 11. Odluke o
utemeljenju javne ustanove „URBIKOM“
Posušje („Službeni glasnik općine“ broj 4/03) i
članka 24. točke 18. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine“ broj: 1/08, 8/08 i
2/10) Općinsko vijeće općine Posušje, na 33.
sjednici održanoj dana 18.5.2011. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na imenovanje
ravnatelja Javne ustanove za komunalne
djelatnosti „URBIKOM“ Posušje
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Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-98/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_________________________________

Temeljem članka 22. Zakona o lokalnoj
samoupravi Županije Zapadnohercegovačke
(„Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj 3/09), te članka 38. i članka 114.
Statuta općine Posušje («Službeni glasnik
općine Posušje», broj 1/08, 8/08 i 2/10),
Općinsko vijeće općine Posušje, na 33. sjednici
održanoj dana 18.5.2011. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Pravilnik o
izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela
uprave i službi za upravu Općine Posušje
I
Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu
Općine Posušje kojeg je donio Općinski
načelnik pod brojem 01-301/11. od 4.5.2011.
godine.
II
Ovaj zaključak stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku općine Posuše“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-99/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.5.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
_________________________________

I.
Daje se suglasnost na imenovanje Pave
(Šimuna) Lončara iz Vinjana, općina Posušje
za ravnatelja Javne ustanove za komunalne
djelatnosti „Urbikom“ Posušje kojeg je
imenovalo Upravno vijeće Rješenjem broj:
55/11 od 29.4.2011. godine.

Na temelju članka 38. stavak 1. točka 13.
Statuta općine Posušje («Službeni glasnik
općine Posušje»,, broj 1/08, 8/08 i 2/10),
Općinski načelnik općine Posušje, donosi

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljen u „Službenom
glasniku općine Posušje“.

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela
uprave i službi za upravu Općine Posušje
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Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu
Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu
Općine Posušje («Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 07/08, 14/08 i 2/10) članak 4.
stavak 2. mijenja se i glasi:
“U Službi za gospodarstvo, obnovu, razvitak i
civilnu zaštitu formirana su četiri odsjeka kao
unutarnje ustrojbene jedinice i to:
- Odsjek za razvoj
- Odsjek za gospodarstvo
- Odsjek za civilnu zaštitu, vatrogastvo,
motrenje i uzbunjivanje
- Odsjek inspekcijskih poslova.”
Članak 2.
Članak 15. mijenja se i glasi:
„Služba za gospodarstvo, obnovu, razvitak i
civilnu zaštitu obavlja sljedeće poslove i
zadatke:
- prati i analizira stanje u oblasti za koje
je utemeljena,
- izvršava zakone, uredbe, odluke,
pravilnike, naredbe, naputke i druge
akte Federacije, Županije i Općine,
- vodi upravno-pravni postupak i izdaje
odobrenja za obavljanje gospodarskih
djelatnosti,
- utvrđuje minimalno-tehničke uvjete za
početak rada poduzeća i njihovih
poslovnih jedinica, te izdaje rješenja za
početak rada djelatnosti,
- vodi statističke podatke za potrebe
Općine,
- surađuje i vrši nadzor nad radom
javnih poduzeća i fondova iz oblasti
gospodarstva,
- izrađuje prijedloge propisa iz oblasti
gospodarstva koje donosi Općinsko
vijeće i Općinski načelnik,
- vrši inspekcijski nadzor iz stambenokomunalne,ugostiteljskoturističke,tržne, građevinskourbanističke, zaštite okoliša, prometne
i sanitarne oblasti.
- priprema razvojnu strategiju općine i
dostavlja
prioritetne
projekte
Ministarstvu gospodarstva Županije u
cilju priprema federalnog Programa
javnih investicija,
- izrađuje planove za zaštitu od
elementarnih nepogoda i provodi
popunu postrojbi civilne zaštite, kao i

-

-

-
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mobiliziranje
materijalno-tehničkih
sredstava,
obavlja obuku jedinica civilne zaštite i
građana,
surađuje na ustrojavanju i provođenju
vježbi postrojbi civilne zaštite,
prikuplja i sređuje informacije i
procjenjuje
značaj
i
karakter
informacija o pojavama i događajima
od značaja za civilnu zaštitu i odlučuje
o obavještavanju korisnika,
vrši razmjenu informacija sa svim
susjednim općinama (službama za
motrenje i uzbunjivanje) za potrebe
civilne zaštite,
rukuje sredstvima veze,
izrađuje planove zaštite od požara,
izrađuje plan obuke i fizičke
pripremljenosti
i
vrši
obuku
vatrogasaca,
priprema izvješća, informacije i druge
materijale o stanju u oblasti zaštite od
požara,
predlaže mjere za rješavanje pitanja iz
djelokruga protupožarne jedinice,
vodi evidenciju o požarima,
koodinira aktivnosti s gospodarskim
subjektima u svezi s planovima zaštite
od požara,
vrši i druge poslove koji joj se
propisima stave u nadležnost“.

Članak 3.
U članku 16. točka c) mijenja se i glasi:
“Odsjek za civilnu zaštitu, vatrogastvo,
motrenje i uzbunjivanje
- obavlja sve poslove koji su vezani za
civilnu zaštitu,
- kordinira radom na provođenju mjera
zaštite i spašavanja i izrađuje plan
mobiliziranja postrojbi civilne zaštite,
- vodi evidenciju postrojbi civilne
zaštite,
- prikuplja i sređuje informacije i
procjenjuje
značaj
i
karakter
informacija o pojavama i događajima
od značaja za civilnu zaštitu i odlučuje
o obavještavanju korisnika,
vrši razmjenu informacija sa svim
susjednim općinama (službama za
motrenje i uzbunjivanje) za potrebe
civilne zaštite,
- rukuje sredstvima veze,
- izrađuje planove zaštite od požara,
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izrađuje plan obuke i fizičke
pripremljenosti
i
vrši
obuku
vatrogasaca,
priprema izvješća, informacije i druge
materijale o stanju u oblasti zaštite od
požara,
predlaže mjere za rješavanje pitanja iz
djelokruga protupožarne jedinice,
vodi evidenciju o požarima,
koodinira aktivnosti s gospodarskim
subjektima u svezi s planovima zaštite
od požara,
vrši i druge poslove koji mu se
propisima stave u nadležnost.“

Članak 4.
U članku 17. Poglavlje c) Odsjek za civilnu
zaštitu mijenja se i glasi:
“c) Odsjek za civilnu zaštitu, vatrogastvo,
motrenje i uzbunjivanje
7. Viši samostalni referent za popunu,
mobilizaciju i obuku struktura CZ i
građana
Opis poslova:
- koordinira radom na provođenju mjera
zaštite i spašavanja,
- vodi brigu o popunjavanju i
mobiliziranju struktura CZ ljudstvom,
materijalno-tehničkim sredstvima i
opremom,
- vodi brigu o obuci postrojbi CZ i
građana,
- vodi evidenciju postrojbi civilne
zaštite,
- izrađuje plan mobiliziranja postrojbi
civilne zaštite,
- ustrojava obuku struktura civilne
zaštite,
- provodi program osnovne i dopunske
obuke građana,
- pomaže prilikom popune i mobilizacije
struktura civilne zaštite ljudstvom,
MTS-om i opremom,
- brine o nabavci potrebne opreme
- prikuplja, sređuje i obrađuje određene
podatke za obavljanje pojedinih
informacijsko-dokumentacijskih
poslova,
- obavlja administrativne poslove za
općinski Stožer Civilne zaštite,
- obavlja i druge polove koji u se stave u
nadležnost i po nalogu pomoćnika
načelnika.

19. svibnja 2011. godine

Uvjeti za vršenje poslova:
VŠS – upravnog ili ekonomskog smjera,
1godina radnog staža, položen stručni
ispit
Vrsta djelatnosti:
dopunski poslovi
osnovne djelatnosti
Grupa poslova:
stručno-operativni
Složenost poslova:
složeni
Status izvršitelja:
namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni
referent
Broj izvršitelja:
1 (jedan)
8. Viši referent za motrenje i uzbunjivanje
Opis poslova:
- prikuplja i sređuje informacije i
procjenjuje
značaj
i
karakter
informacija o pojavama i događajima
od značaja za civilnu zaštitu i odlučuje
o obavještavanju korisnika,
- vrši razmjenu informacija sa svim
susjednim općinama (službama za
motrenje i uzbunjivanje) za potrebe
civilne zaštite,
- rukuje sredstvima veze,
- obavlja i druge polove koji u se stave u
nadležnost i po nalogu Općinskog
načelnika i pomoćnika načelnika.
Uvjeti za vršenje poslova:
SSS – upravnog, ekonomskog smjera ili
gimnazija, 10 mjeseci radnog staža, položen
stručni ispit
Vrsta djelatnosti:
dopunski poslovi
osnovne djelatnosti
Grupa poslova:
informacijskodokumentacijski poslovi
Složenost poslova: djelomično složeni
Status izvršitelja:
namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršitelja:
1 (jedan)
8.a Zapovjednik protupožarne jedinice
Opis poslova:
- organizira i osigurava provođenje
operativno-stručnog rada postrojbe,
- osigurava provođenje intervencijske
spremnosti postrojbe,
- vodi i zapovijeda postrojbom u tijeku
intervencije,
- organizira i nadgleda provođenje
stručnog
osposobljavanja,
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uvježbavanja
i
kondiciranja
vatrogasaca radi održavanja njihove
spremnosti za vršenje operativnih
poslova gašenja požara i spašavanja
ljudi i materijalnih dobara,
izrađuje
osobnu
i
materijalnu
formaciju postrojbe i osigurava
realizaciju
nabavke
materijalnotehničkih
sredstava
i
opreme
predviđene za rad postrojbe u skladu s
materijalnom formacijom,
vrši sve druge poslove koji se odnose
na
djelotvorno
funkcioniranje
vatrogasne postrojbe
obavlja i druge poslove po nalogu
Općinskog načelnika i pomoćnika
načelnika.

Uvjeti za vršenje poslova: VŠS – upravnog ili
ekonomskog smjera, 1 godina radnog staža,
položen stručni ispit, položen ispit za
rukovoditelja akcije gašenja požara
Vrsta djelatnosti:
dopunski poslovi
osnovne djelatnosti
Grupa poslova:
stručno-operativni
Složenost poslova:
složeni
Status izvršitelja:
namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni
referent
Broj izvršitelja:
1 (jedan)
8. b Vatrogasac
Opis poslova:
- sudjeluje u akcijama gašenja požara i
akcijama
spašavanja
ljudi
i
materijalnih dobara,
- sudjeluje u preventivnim akcijama
zaštite od požara i drugih nepogoda,
- kontrolira
tehničku
ispravnost
sredstava i opreme za gašenje požara,
- obavlja i druge poslove po nalogu
Općinskog načelnika, pomoćnika
načelnika i Zapovjednika protupožarne
jedinice.
Uvjeti za vršenje poslova:
III. Stupanj školske spreme odgovarajuće
struke tehničkoga smjera (vatrogasne,
građevinske, metalske, kemijske,
električarske, šumarske ili drugi smjer
tehničke struke), 10 mjeseci radnog staža
položen stručni ispit, položen ispit za
profesionalnog vatrogasca
Vrsta djelatnosti:
poslovi pomoćne

19. svibnja 2011. godine

djelatnosti
Grupa poslova:
operativno-tehnički
Složenost poslova:
djelomično složeni
Status izvršitelja:
namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršitelja:
7 (sedam)”
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
Službenom glasniku općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-301/11
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 04.05.2011. godine
Petar Polić, v.r.
_________________________________
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