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Na temelju članka 24. točka 14. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“
broj: 1/08, 8/08 i 2/10), članka 14. Odluke o
javnim priznanjima općine Posušje („Službeni
glasnik općine Posušje broj: 4/05, 4/08, 4/11 i
5/11) Općinsko vijeće općine Posušje na 35.
sjednici održanoj dana
1.8.2011. godine
donijelo je:
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa
„Grb općine Posušje“
I.
Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb općine
Posušje“ dodjeljuje se poduzeću „Lager“
d.o.o. Posušje.
II.
Javno priznanje će bit uručeno na svečanoj
sjednici Općinskog vijeća u povodu
obilježavanja Dana općine Posušje.
III.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od
dana objave u „Službenom glasniku općine
Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-116/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 1.8.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 24. točka 14. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“
broj: 1/08, 8/08 i 2/10), članka 14. Odluke o
javnim priznanjima općine Posušje („Službeni
glasnik općine Posušje broj: 4/05, 4/08, 4/11 i
5/11) Općinsko vijeće općine Posušje na 35.
sjednici održanoj dana
1.8.2011. godine,
donijelo je:
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa
„Grb općine Posušje“
I.
Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb općine
Posušje“ dodjeljuje se Anđelki Begić,
djelatnici Crvenog križa Posušje.
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II.
Javno priznanje će bit uručeno na svečanoj
sjednici Općinskog vijeća u povodu
obilježavanja Dana općine Posušje.
III.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od
dana objave u „Službenom glasniku općine
Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-116/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 1.8.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 37. stavak 1. točka
1.13. i 1.14. Zakona o komunalnom
gospodarstvu
(”Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke” broj: 14/00 i 7/03) i
članka 114. Statuta općine Posušje (”Službeni
glasnik općine Posušje”, broj: 1/08, 8/08 i
2/10), Općinsko vijeće općine Posušja na 35.
sjednici održanoj dana 1.8.2011 godine,
donijelo je :
ODLUKU
o prikupljanju, odvozu i odlaganju
komunalnog otpada
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom se utvrđuju uvjeti i način
prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog
otpada što ga obavljaju poduzeća Isporučitelji
komunalnih usluga i to:
- Javno poduzeće „Vodovod“ d.o.o. Posušje,
za područje gradske zone Posušja i mjesnih
zajednica: Broćanac, Gradac, Batin, Rastovača,
Osoje, Čitluk, Vinjani, Vir, Zavelim,
Podbila i Zagorje.
- Poduzeće „Ladanušić“ d.o.o. Posušje za
područje mjesnih zajednica Poklečani, Sutina i
Tribistovo.
Posebno se određuje sljedeće:
I. prikupljanje, iznošenje, odvoz i odlaganje
komunalnog otpada,
II. mjesto konačnog odlaganja komunalnog
otpada
III. kaznene odredbe
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IV. prijelazne i završne odredbe
Članak 2.
Komunalnim otpadom (smećem) smatra se:
a) kućni otpad - je otpad koji nastaje kao
posljedica svakidašnjeg življenja u kućama i
stanovima (ostaci hrane , prašina, krpe, sitna
ambalaža, pepeo, čađa i sl.)
b) tehnološki otpad – je otpad koji nastaje u
procesu proizvodnje u poduzećima i
obrtničkim radnjama, a čije zbrinjavanje nije
predviđeno posebnim zakonom
c) glomazni otpad – je otpad od kućanskih
aparata, pokućstva, sanitarnih uređaja,
kartonske ambalaže većih dimenzija i u većim
količinama i manje količine građevinskog
otpada i sl. (u glomazni otpad ne spadaju:
olupine automobila, auto gume i građevinski
otpad).
I. Prikupljanje, iznošenje, odvoz i odlaganje
komunalnog otpada
Članak 3.
Korištenje usluge odvoza otpada, odnosno
smeća, obvezno je za cijelo područje Posušja
utvrđenog granicama urbanog područja grada.
Sakupljanje i odvoz otpada, odnosno smeća,
obvezno je i sa ostalog područja općine mjesnih zajednica iz članka 1. ove Odluke,
gdje postoje minimalni uvjeti za siguran i
neometan pristup specijalnim vozilima
isporučitelja komunalnih usluga predviđenim
za tu namjenu.
Organiziran odvoz otpada odnosno smeća, na
području iz stava 1. kao i na području gdje
postoje uvjeti iz stavka 2 ovog članka
obvezan je za sve pravne i fizičke osobe koji
su vlasnici, odnosno korisnici stambenih i
poslovnih objekata.
Nove rejone i privremena mjesta za
sakupljanje i odvoz otpada, odnosno smeća,
odredit će mjesne zajednice u suradnji s
javnim poduzećem.
Organiziran odvoz otpada je obvezan i za sve
vlasnike, odnosno korisnike stambenih i
poslovnih objekata i u ostalim naseljenim
mjestima na području općine gdje je
organiziran odvoz riješila mjesna zajednica s
javnim poduzećem.
Isporučitelji komunalnih usluga su obvezni od
korisnika usluge sakupljati i odvoziti
komunalni otpad jedanput tjedno, a u dogovoru
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s korisnicima većih količina i češće, po svom
rasporedu.
Između Isporučitelja komunalnih usluga i
korisnika, obvezno se zaključuje pismeni
ugovor.
Članak 4.
Vlasnici, odnosno korisnici stambenih zgrada,
poslovnih i drugih objekata dužni su da
Isporučitelju komunalnih usluga, odnosno
ovlaštenoj
osobi
omoguće
nesmetano
preuzimanje iznesenog otpada, neposredno
prije dolaska vozila.
Zabranjeno je komunalni otpad odlagati van
posuda za otpad te pretrpavati posude.
Prilikom preuzimanja otpada, odnosno smeća
uposlenici Isporučitelja komunalnih usluga ne
smiju rasipati otpad, dizati prašinu, stvarati
buku, prljati mjesta za posude i prilaze tim
mjestima.
Ako uposlenici Isporučitelja komunalnih
usluga uoče prosuti otpad, na mjestima koja
tada nisu po rasporedu, dužni su ga pokupiti, a
ako ocjene da je potrebno obavještavaju
komunalnog inspektora.
Komunalni inspektor može s djelatnikom
isporučitelja komunalnih usluga pregledati
odbačeni otpad, da bi eventualno ustanovio
identitet počinitelja.
Članak 5.
Redovan odvoz i deponiranje otpada, odnosno
smeća na deponiju vrše Isporučitelji
komunalnih usluga iz članka 1. ove odluke.
Pravo iskorištavanja otpada na deponiji ima
isključivo javno poduzeće „VODOVOD“.
Javno poduzeće “VODOVOD“ dužno je voditi
evidenciju o vrsti i količini otpada koji se
odlažu na deponiju.
Zabranjeno je na deponiji izdvajanje otpada,
prekopavanje i vršenje drugih radnji bez
suglasnosti javnog poduzeća „VODOVOD“.
Članak 6.
Za odvoz i deponiranje otpada, odnosno smeća
na deponiju korisnici usluga plaćaju naknadu
Isporučitelju komunalnih usluga.
Visinu te naknade određuje Isporučitelj
komunalnih usluga uz suglasnost Općinskog
vijeća.
Članak 7.
Korisnici usluga prikupljanja i odvoženja
otpada iz članka 2. točke a) i b) ove odluke
dužni su plaćati komunalne usluge za te
poslove i kad ova usluga nije izvršena, pod
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uvjetom da je ponuđena i omogućeno njeno
korištenje u skladu s člankom 3, osim u
slučajevima i uvjetima iz članka 11. ove
odluke.
Ako dođe do poremećaja ili prekida u pružanju
komunalnih usluga uslijed više sile ili drugih
razloga koje Isporučitelj komunalnih usluga
nije mogao predvidjeti, odnosno spriječiti,
obavezan je odmah da poduzme mjere u skladu
s odredbama članka 16. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, te da o tome istovremeno
obavijesti Općinsku službu za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša.
Članak 8.
Plaćanje komunalnih usluga kod pravnih osoba
vrši pravna osoba, a vlasnik poslovnog objekta
je solidarno odgovoran za obavezu pravne
osobe.
Ukoliko vlasnik poslovnog objekta iznajmi isti
na korištenje drugoj osobi, korisnikom
komunalnih usluga se i dalje smatra vlasnik a
ne privremeni korisnik iznajmljenog poslovnog
objekta, odnosno prostora.
Izuzetak iz prethodnog stavka,
da se
korisnikom komunalnih usluga smatra korisnik
poslovnog objekta je moguć samo uz izričitu
suglasnost Isporučitelja komunalnih usluga.

U pismenom podnesku korisnik usluga mora
naznačiti i vrijeme za koje neće koristiti
spomenuti objekt, u protivnom smatrat će se da
nije ni prijavio prestanak korištenja objekta.
Ako korisnik usluga počne da koristi objekt
prije isteka vremena navedenog u podnesku,
dužan je u roku od 8 dana od dana početka
korištenja objekta pismeno obavijestiti
Isporučitelja komunalnih usluga i platiti usluge
prikupljanja, odvoženja i deponiranja smeća od
prvog dana u mjesecu u kojem je započeo
koristiti objekt.
Obrazac pismenog podneska osigurava
Isporučitelj komunalnih usluga.
Članak 12.
Ne može se jednostrano otkazati korištenje
usluga prikupljanja, odvoženje i deponiranja
otpada od strane korisnika niti davatelja
usluga, bez opravdanog razloga.
Otkazivanje korištenja i plaćanja komunalnih
usluga moguće je samo:
-

Članak 9.
Korisnicima komunalnih usluga iz članka 6.
stavak 1. ove odluke smatraju se sve pravne i
fizičke osobe koje su vlasnici, odnosno
korisnici stambenih i poslovnih objekata.
Članak 10.
Novi korisnici komunalnih usluga iz članka 9.
ove odluke dužni su poslovne, odnosno
stambene objekte prijaviti Isporučitelju
komunalnih usluga u roku od 8 dana od dana
započete uporabe objekta, odnosno poslovnog
prostora.
Isti su dužni plaćati usluge prikupljanja,
odvoženje i deponiranja otpada od prvog dana
mjeseca u kojem je započeta uporaba objekta
ili poslovnog prostora.
Članak 11.
Korisnik usluga nije dužan plaćati usluge
prikupljanja, odvoženje i deponiranja otpada,
ako se poslovni odnosno stambeni objekt za
koji se vrši plaćanje ovih usluga ne koristi, pod
uvjetom da je pismenim podneskom
Isporučitelju komunalnih usluga prijavio
prestanak korištenja objekta.
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trajnim prestankom korištenja poslovnog ili
stambenog objekta, odnosno prestankom
obavljanja djelatnosti (u tu svrhu potreban
je pismeni dokaz od nadležne Općinske
službe za upravu),
komisijskom odlukom Isporučitelja
komunalnih usluga.

Članak 13.
Korisnici komunalnih usluga su dužni nabaviti
po normativu dovoljan broj odgovarajućih
posuda za kućni i tehnološki otpad (tipske
posude, određene i odgovarajuće kontejnere,
plastične vreće i slično), te ih držati u
ispravnom stanju.
Vrstu tipskih posuda korisnicima usluga
odvoza otpada iz članka 2. (posude, kante,
kontejneri i slično) utvrđuje svojom odlukom
Isporučitelj komunalnih usluga.
Korisnici komunalnih usluga sa prostorom
čišćenja većim od 500 m2 dužni su nabaviti
dovoljan broj tipskih posuda (kontejnera
zatvorenog tipa) za svoje poslovne objekte.
Korisnici komunalnih usluga obavezni su
nabaviti posude za otpad propisane ovim
člankom u roku od mjesec dana od dana
stupanja na snagu ove odluke.
Članak 14.
Korisnici komunalnih usluga u zajedničkim
stambenim objektima-zgradama sa većim
brojem
korisnika
dužni
su
nabaviti
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odgovarajući
broj
tipskih
kontejnera
zatvorenog tipa za odlaganje otpada iz članka
2. točka a, b i c. ove odluke.
Potreban broj kontejnera i kanti za otpad
utvrđuje se prema broju korisnika i
standardima količine otpada za jednog
korisnika, od strane Isporučitelja komunalnih
usluga.
Članak 15.
Općina Posušje (Služba za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša) u suradnji s Javnom ustanovom
„URBIKOM“
organizirat će po potrebi
godišnji odvoz glomaznog i drugog otpada s
područja općine po utvrđenom programu i
potpisanom
ugovoru
s
Isporučiteljom
komunalnih usluga.
O izvođenju aktivnosti iz stavka 1. ovog članka
obavještavaju se mjesne zajednice, građani i
druge pravne i fizičke osobe sedam dana prije
dana odvoza.
Članak 16.
Zabranjeno je u posude bacati žar, paliti
otpatke, točiti vodu i druge tekućine i stavljati
predmete koji se u smislu ove odluke ne
smatraju otpadom iz članka 2. točka a, b i c.
ove odluke, kao i prebirati po posudama i
mjestima za smještaj posuda.
Zabranjeno je spaljivati veće količine otpada i
dimom ugrožavati okoliš.
Članak 17.
Radnici Isporučitelja komunalnih usluga dužni
su preuzimati i utovariti otpatke, odnosno
smeće iz odgovarajući posuda navedenih u
članku 13. i 14. ove odluke.
Članak 18.
Posude za otpad i mjesta za držanje tih posuda
korisnici moraju držati čistim i po potrebi ih
moraju oprati, a ako je potrebno i dezinficirati.
Ako korisnici ne izvrše obavezu iz prethodnog
stavka, Komunalni inspektor daje nalog
Isporučitelju komunalnih usluga da izvrši
obavezu o trošku korisnika.
Članak 19.
S
infektivnim
(zaraznim)
otpadom
(upotrijebljeni zavoji i dr.) iz laboratorija, u
Domu zdravlja postupa se u skladu s posebnim
propisima.
Članak 20.
Posude za otpad moraju se držati na za to
određenim mjestima, gdje najmanje svojim
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položajem smetaju redovnom korištenju drugih
objekata i prostora za druge namjene.
Odredbe iz prethodnog stavka ne odnose se na
prostorije za otpad, koje su izgrađene u sklopu
stambenog ili drugog objekta.
Sve pravne i fizičke osobe korisnici usluga
odvoza, dužna su do sedam sati ujutro iznijeti
kućni odnosno tehnološki otpad, na nogostup
do ulice ili drugo pogodno mjesto odakle ga
odvozi Isporučitelj komunalnih usluga po
utvrđenom programu odvoza.
Članak 21.
Isporučitelj
komunalnih usluga je dužan
kućni i tehnološki otpad odvoziti najmanje
jedan put tjedno iz naselja van granica urbanog
područja grada, a sa užeg urbanog područja
grada, prema operativnom planu odvoza.
Isporučitelj
komunalnih usluga je dužan
operativni plan odvoza dostaviti općinskoj
Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
JU „URBIKOM“ i mjesnim zajednicama do
31. siječnja tekuće godine, o čemu je dužan
putem sredstava javnog informiranja upoznati
javnost.
Članak 22.
Mjesne zajednice mogu tijekom godine
organizirati akcije skupljanja i odvoza
glomaznog i drugog otpada u cilju uređenja
naselja i zaštite okoliša.
Aktivnosti iz prethodnog stavka po pravilu se
usklađuju s odredbama članka 15. ove odluke.
Zabranjeno je spaljivanje većih količina krutog
otpada, razne ambalaže, tehnološkog, kabastog
i drugog otpada, na način da se zagađuje zrak i
ugrožava normalan boravak stanovništva na
određenom području.
II. Mjesto konačnog odlaganja komunalnog
otpada - privremeni općinski deponij –
Članak 23.
Utvrđuje se postojeća lokacija za krajnju
dispoziciju komunalnog otpada kao privremeni
općinski deponij na rok od 3 mjeseca tj. dok se
ne iznađe adekvatnija lokacija za odlagalište
otpada.
Članak 24.
Privremenim
općinskim
deponijem
–
odlagalištem otpada, i drugim objektima za
odlaganje krutog otpada upravlja i održava
Javno poduzeće, „Vodovod“ d.o.o. Posušje.
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Članak 25.
Uređenje
lokacije
i
način
izgradnje
privremenog općinskog deponija i drugih
objekata za odlaganje, reciklažu i preradu
krutog otpada, određuje općinska Služba za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, uz
potrebne suglasnosti županijskih i federalnih
tijela uprave.
Članak 26.
Privremeni općinski deponij otpada mora ispunjavati uvjete:

odlagalište

1. Da ima izgrađene potrebne objekte,
manipulativne i pristupne putove,
2. Da se vrši redovna sanacija odlagališta
(zasipanje i ravnanje pokrovnim slojem
zemlje, osigura mogućnost otplinjavanja,
dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija),
3. Da je ograđena i osigurana potrebnim
instalacijama i uređajima za gašenje požara.
4. Da ima čuvara,
5. Druge uvjete propisane za takve vrste
objekata.
Članak 27.
Zabranjeno je van deponije odlagati, bacati ili
ostavljati otpatke, odnosno otpad iz članka 2.
ove odluke.
Zabranjeno je na deponiju dovoziti otpad izvan
općine Posušje.
Zabranjeno je
neovlaštenim osobama da
neposredno odlažu otpad na deponiju.
Članak 28.
Općinsko vijeće može u svrhu niveliranja
nekog terena odrediti privremene deponije za
dovoz zemlje.
Članak 29.
Odvoženje i deponiranje glomaznog otpada iz
člana 2. točke c) ove odluke na deponiju mogu
vršiti poduzeća i građani samostalno uz
naknadu javnom poduzeću.
Javno poduzeće “VODOVOD“ koje upravlja
deponijom dužno je izvršiti prijem tog otpada
uz naknadu za deponiranje.
Članak 30.
Konačno uređenje deponije po prestanku
njenog korištenja vrši Javno poduzeće
„VODOVOD“ u skladu s propisima i po
utvrđenom Programu sanacije, najkasnije u
roku od 3 mjeseca nakon prestanka korištenja
deponije.
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Članak 31.
Temeljem baze podataka o fizičkim i pravnim
osobama, kao i proizvodnji otpada, javno
poduzeće će odrediti potreban broj kanti i
kontejnera za zbrinjavanje otpada, kod pravnih
i fizičkih osoba i s pravnim osobama zaključiti
ugovore o odvozu otpada.
Članak 32.
Sve radnje koje treba poduzeti prilikom
prikupljanja odvoza i odlaganja otpada, a koje
nisu regulirane ovom odlukom, regulirat će se
ugovorom između Isporučitelja i korisnika
komunalnih usluga, temeljem dosadašnjih i u
ovoj odluci navedenih parametara.
Članak 33.
Isporučitelji komunalnih usluga, su ovlašteni
da uz suglasnost Općinskog vijeća mogu vršiti
korekciju cijena odvoza otpada početkom
svake godine, temeljem zvaničnih podataka o
promjeni cijena troškova života u F BiH,
objavljenih od strane Federalnog zavoda za
statistiku, za prethodnu godinu.
III. KAZNENE ODREDBE
Članak 34.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 –
5.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj
poduzeće, gospodarsko društvo i javna
ustanova, ako postupi protivno ili se ne
pridržava odredaba iz članka: 7. stavak 2., 15.,
17., 21., 24., 26., 27. i 30.
Novčanom kaznom od 50,00 do 500,00 KM,
za prekršaj iz ovog članka, kaznit će se i
odgovorna osoba u poduzeću, gospodarskom
društvu i javnoj ustanovi.
Članak 35.
Novčanom kaznom od 100,00 do 1.000,00
KM, kaznit će se za prekršaj poduzeće,
gospodarsko društvo, ili javna ustanova, ako
postupi protivno ili se ne pridržava odredaba iz
članka: 3., 4., 5., 21., 22. stavak 3. i 27.
Novčanom kaznom od 50,00 do 300,00 KM,
za prekršaj iz ovog članka, kaznit će se i
odgovorna osoba u poduzeću, gospodarskom
društvu i javnoj ustanovi.
Članak 36.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do
1.500,00 KM, kaznit će se za prekršaj pravna
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osoba ako postupi protivno ili se ne pridržava
odredaba iz članka: 3., 4. stavak 1., 5. stavak
4., 6. stavak 1., 7. stavak 1., 10. stavak 1., 11.
stavak 3., 13., 14., 16., 18. stavak 1., 20.
stavak 1 i 3.
Novčanom kaznom od 50,00 do 150,00 KM,
za prekršaj iz ovog članka, kaznit će se i
odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 37.
Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 KM
kaznit će se za prekršaj samostalni
gospodarstvenik ili druga osoba koja obavlja
djelatnost samostalnim radom ako postupi
protivno ili se ne pridržava odredaba iz članka:
3., 4. stavak 1., 5. stavak 4., 6. stavak 1., 10.
stavak 1., 11. stavak 3., 13., 14., 16., 18. stavak
1., 20. stavak 1. i 4. i 22. stavak 3.
Članak 38.
Novčanom kaznom od 100,00 do 500,00 KM
kaznit će se za prekršaj građanin odnosno
strani državljanin, ako postupi protivno ili se
ne pridržava odredaba iz članka: 3., 5. stavak
1., 2. i 4. i 6. stavak 1.
Novčanom kaznom od 100,00 do 300,00 KM
kaznit će se za prekršaj građanin odnosno
strani državljanin ako postupi protivno ili se ne
pridržava odredaba iz članka: 4. stavak 1., 7.
stavak 1., 10. stavak 1., 11. stavak 3., 13., 14.,
16., 18. stavak 1., 20. stavak 1. i 4., 22. stavak
3. i 27.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 39.
Za provedbu ove odluke, u skladu s
ovlaštenjima, zadužuje se Općinski načelnik i
općinske službe za upravu.
Članak 40.
Posebne
obveze
i
odgovornosti
za
funkcioniranje komunalnih djelatnosti i
održavanju komunalnog reda i čistoće ima JP
„VODOVOD“
d.o.o.
Posušje
i
JU
„URBIKOM“ Posušje, čiji je osnivač općina
Posušje.
Članak 41.
Nadzor nad provođenjem odredaba ove odluke
vrši općinska komunalna inspekcija u skladu s
ovlaštenjima iz zakona.
Nadzor nad provođenjem pojedinih odredaba
ove odluke vrši građevinska inspekcija i
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pripadnici MUP-a, ŽZH - Policijska postaja
Posušje.
Članak 42.
Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od
dana objave u Službenom glasniku općine
Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-02-164/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 1.8.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 21., 22. i 23. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99,
15/01 i 10/03) i članka 24. točka 5. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 1/08, 8/08 i 2/10), Općinsko
vijeće općine Posušje na 35. sjednici održanoj
dana 1.8.2011. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana „LANDEKE“ Ilijino brdo
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „LANDEKE“
Ilijino brdo koji je usvojen od strane
Općinskog vijeća općine Posušje pod brojem:
02-02-1364/03 od 15.12.2003. godine. Izmjena
i dopuna predmetnog plana vršit će se u svrhu
oblikovanja parcele minimalne površine oko
4000 m2 za izgradnju proizvodno-poslovnog
objekta.
Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
koje je u državnom vlasništvu, na lokalitetu
Ilijino brdo (katastarska općina k.o. Landeke),
u naselju Rastovača u Posušju, općina Posušje.
Članak 3.
Smjernice za izradu izmjene i dopune
regulacijskog plana „LANDEKE“ Ilijino brdo
su slijedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno planom
„LANDEKE“ Ilijino brdo uzimajući u obzir
stanje na terenu izvršiti preoblikovanje parcela
obuhvaćenih planom u cilju formiranja parcele
za izgradnju proizvodno-poslovnog objekta.

Broj 6 – stranica 192

Službeni glasnik općine Posušje

2. kolovoza 2011 godine

Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade Plana su
osigurana u Proračunu općine Posušje.

Posušje“, broj 1/08, 8/08 i 2/10), Općinsko
vijeće općine Posušje na 35. sjednici održanoj
dana 1.8.2011. godine, donijelo je:

Članak 5.
Za nositelja pripreme za izradu izmjene i
dopune regulacijskog plana „LANDEKE“
Ilijino brdo 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.

ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana „Broćanac“

Članak 6.
Za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana
„LANDEKE“ Ilijino brdo 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: 01-23-51/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 1.8.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 21., 22. i 23. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99,
15/01 i 10/03) i članka 24. točka 5. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine

Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „Broćanac“ koji je
usvojen od strane Općinskog vijeća općine
Posušje pod brojem: 02-23-254/01 od
29.03.2001. godine. Izmjena i dopuna
predmetnog plana vršit će se u svrhu rješavanja
imovinsko pravnih odnosa i legalizacije
izgrađenog objekta.
Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćene su parcele
k.č. broj: 2424, 2425, 2423, 2422/2, 2439/3,
2439/2, 2835, 2852, 1532, 1529, 3540 sve k.o.
Bašići, općina Posušje.
Članak 3.
Smjernice za izradu izmjene i dopune
regulacijskog plana „Broćanac“ su slijedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno planom
„Broćanac“ uzimajući u obzir stanje na terenu
izvršiti preoblikovanje parcela obuhvaćenih
planom u cilju rješavanja imovinsko pravnih
odnosa.
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 „Broćanac“
određuje se Služba za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša općine Posušje.
Nositelj pripreme za izradu plana će osigurati
svu raspoloživu dokumentaciju potrebnu za
izradu Plana i osigurati suradnju svih korisnika
prostora sa ciljem da se izradom regulacijskog
plana usklade potrebe i planska rješenja.
Članak 6.
Za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana
„Broćanac“ 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
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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: 01-23-53/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 1.8.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
________________________________

Na temelju članka 21., 22. i 23. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99,
15/01 i 10/03) i članka 24. točka 5. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 1/08, 8/08 i 2/10), Općinsko
vijeće općine Posušje na 35. sjednici održanoj
dana 1.8.2011. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana „Trg Ivana Pavla II“
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „Trg Ivana Pavla
II“ kojim će se izvršiti preoblikovanje parcele
k.č. broj: 1919/1 k.o. Posušje u cilju rješavanja
imovinsko pravnih odnosa i definiranja
dimenzija i oblika dogradnje postojećeg
objekta, koja se namjerava izvršiti na
predmetnoj parceli.
Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćena je parcela
k.č. broj: 1919/1 k.o. Posušje koja se nalazi na
samom križanju Ulice Ante Starčevića i Ulice
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kardinala Stepinca (Trg Ivana Pavla II) u
Posušju, općina Posušje.
Članak 3.
Smjernice za izradu izmjene i dopune
regulacijskog plana „Trg Ivana Pavla II“ su
slijedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno planom „Trg
Ivana Pavla II“ uzimajući u obzir stanje na
terenu izvršiti preoblikovanje parcele k.č. broj:
1919/1 k.o. Posušje i definirati dimenzije i
oblik objekta koji će se dograditi uz postojeći
stambeno poslovni objekt koji se nalazi na
predmetnoj parceli.
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 „Trg Ivana Pavla
II“ određuje se Služba za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša općine Posušje.
Nositelj pripreme za izradu plana će osigurati
svu raspoloživu dokumentaciju potrebnu za
izradu Plana i osigurati suradnju svih korisnika
prostora sa ciljem da se izradom regulacijskog
plana usklade potrebe i planska rješenja.
Članak 6.
Za izradu izmjene i dopune regulacijskog
plana „Trg Ivana Pavla II“ 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“.
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Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-23-52/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 1.8.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 21., 22. i 23. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99,
15/01 i 10/03) i članka 24. točka 5. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 1/08, 8/08 i 2/10), Općinsko
vijeće općine Posušje na 35. sjednici održanoj
dana 1.8.2011. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana
„MOKRI DOLAC“ (južni i zapadni dio)
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i
dopune
regulacijskog
plana
„MOKRI
DOLAC“ (južni i zapadni dio) koji je usvojen
od strane Općinskog vijeća općine Posušje pod
brojem: 01-23-119/08 od 08.05.2008. godine.
Izmjena i dopuna predmetnog plana vršit će se
u svrhu preoblikovanja parcele k.č. broj:
2214/1 k.o. Posušje na kojoj je izgrađen
stambeno-poslovni objekt (suteren, prizemlje i
četiri kata) s ciljem izmjene položaja i
dimenzija treće lamele koju podnositelj
namjerava graditi a koja je predviđena
postojećim planom.
Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćena je parcela
k.č. broj: 2214/1 k.o. Posušje, koja se nalazi na
lokalitetu Mokri dolac u Posušju, općina
Posušje.
Članak 3.
Smjernice za izradu izmjene i dopune
regulacijskog plana „MOKRI DOLAC“ (južni
i zapadni dio) su slijedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno planom
„MOKRI DOLAC“ (južni i zapadni dio)
uzimajući u obzir stanje na terenu izvršiti
preoblikovanje parcele obuhvaćene planom.
Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade Plana su
osigurana u Proračunu općine Posušje.
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Članak 5.
Za nositelja pripreme za izradu izmjene i
dopune
regulacijskog
plana
„MOKRI
DOLAC“ (južni i zapadni dio) određuje se
Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
općine Posušje.
Nositelj pripreme za izradu plana će osigurati
svu raspoloživu dokumentaciju potrebnu za
izradu Plana i osigurati suradnju svih korisnika
prostora sa ciljem da se izradom regulacijskog
plana usklade potrebe i planska rješenja.
Članak 6.
Za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana
„MOKRI DOLAC“ (južni i zapadni dio)
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: 01-23-54/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 1.8.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 21., 22. i 23. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99,
15/01 i 10/03) i članka 24. točka 5. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 1/08, 8/08 i 2/10), Općinsko
vijeće općine Posušje na 35. sjednici održanoj
dana 1.8.2011. godine, donijelo je:
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ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana „Vlake“
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana za lokalitet
„Vlake“, koji se nalazi u naselju Vinjani, u
Posušju, općina Posušje, u svrhu rezerviranja
zemljišta za potrebe instaliranja postrojenja za
iskorištavanje solarne energije.
Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
označeno kao k.č. broj: 359/1 i 360/1 k.o.
Vinjani, koje se nalazi na lokalitetu „Vlake“ u
naselju Vinjani, u Posušju, općina Posušje.
Članak 3.
Smjernice za izradu izmjene i dopune
regulacijskog plana „Vlake“ su sljedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno predmetnim
planom, uzimajući u obzir stanje na terenu,
izvršiti definiranje parcele, od dijela parcela
k.č. broj: 359/1 i 360/1 k.o. Vinjani, za potrebe
instaliranja postrojenja za iskorištavanje
solarne energije.
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 „Vlake“ 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 izmjene i
dopune prostornog
plana općine Posušje
usklade
potrebe
za
izgradnju
farmi
vjetroelektrana i planska rješenja.
Članak 6.
Za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana
„Vlake“ odrediti će se najpovoljniji ponuditelj
koji će biti odabran putem javnog natječaja.
Suglasno uvjetima tenderske dokumentacije,
odluke o dodjeli ugovora najpovoljnijem
ponuditelju, općina Posušje će zaključiti
odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama („Službeni
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glasnik BiH“, broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06 i 12/09).
Članak 7.
Nositelj pripreme za izradu plana je obavezan
sačiniti program uključivanja javnosti u javne
rasprave o svim fazama izrade Plana i
organizirati njihovo provođenje, te o tome
redovito informirati Općinsko vijeće. Javna
rasprava će trajati 30 dana.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od
dana njenog objavljivanja u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-23-167/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 1.8.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 262. stavak 1. Zakona o
upravnom postupku («Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 2/98 i
48/99), postupajući po zahtjevu broj: 05-31284/11 od 21.07.2011. godine Slobodana
Milasa iz Vira-općina Posušje, u predmetu za
usklađivanjem Rješenja Općinskog vijeća
broj:05-31-390/10 od 25.10.2010. godine sa
Zakonom o dopunskim pravima branitelja i
članova njihovih obitelji («Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke«, broj: 9/06) i
Odlukom o
subvencioniranju plaćanja
naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj:
9/10), uz pribavljeno Mišljenje Općinskog
pravobraniteljstva M-19/11., Općinsko vijeće
općine Posušje na 35. sjednici održanoj dana
1.8.2011. godine, d o n o s i:
R J E Š E NJ E
Mijenja se pravomoćno Rješenje Općinskog
vijeća broj: 05-31-390/10 od 25.10.2010.
godine i izmijenjeno glasi:
I. Slobodanu Milasu iz Vira-općina Posušje se
dodjeljuje na korištenje radi građenja
građevinsko zemljište državnog karaktera (u
daljnjem tekstu: građevinsko zemljište)
označeno kao k.č. broj:1850/20, upisano u
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posjedovnom listu broj 113, k.o. Bešlići,
površine 584 m2.
II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Slobodan Milas je
dužan platiti naknadu u iznosu od 10.098,40
KM (slovima: deset tisuća devedeset osam
konvertibilnih maraka i četrdeset feniga) na
proračun
Općine
Posušje,
broj:
3382002200101010, sve u roku od 15-est dana
od dana pravomoćnosti Rješenja.
III. Imenovani gubi pravo korištenja zemljišta
radi građenja iz članka I. 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, odnosno ako u
roku od jedne godine od izdavanja građevne
dozvole-odobrenja za građenje ne izvede
pretežit dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.
IV. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu
iz točke I. izreke Rješenja, po njegovoj
pravomoćnosti, izvršit će se uknjižba prava
korištenja radi građenja u Zemljišnim
knjigama u Općinskom sudu u Širokom
Brijegu, u korist Slobodana Milasa iz Vira, dok
će Služba za imovinsko-pravne, geodetske
poslove i katastar općine Posušje evidentirati
nastale promjene u pogledu prava korištenja i
posjeda.
Obrazloženje
Za predmetno neizgrađeno građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu na lokalitetu
Meljakuša (Procip), označeno kao u točki I.
izreke Rješenja, raspisan je javni natječaj,
objavljen na oglasnoj ploči Općine Posušje,
mjesne zajednice i u javnom glasilu «Dnevni
list» Mostar.
Na javni natječaj je pristiglo 8 urednih prijava.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 17.08.2010. godine u 12, 00 sati izvršilo
i zapisnički evidentiralo (Zapisnik o otvaranju
prijava za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta u državnom vlasništvu za LOT 1,
broj: 01-531/10 od 17.08.2010. godine) javno
otvaranje prijava i nakon provedenog postupka
donijelo Prijedlog o dodjeli građevinskog
zemljišta za LOT 1, br: 01-531/10 od
09.09.2010. godine i predložilo Općinskom
vijeću da predmetno zemljište dodijeli

2. kolovoza 2011 godine

Slobodanu Milasu, po cijeni postignutoj u
predmetnom postupku u iznosu od 16.118,40
KM, umanjenu za uplaćenu kauciju od 500,00
KM tako da je preostalo za uplatiti 15.618,40
KM, kako je to i navedeno u točki II. izreke
Rješenja broj: 05-31-390/10 od 25.10.2010.
godine koje se mijenja ovim Rješenjem.
Kako navedenim Rješenjem podnositelju
zahtjeva nije priznato pravo koje mu po
Zakonu o dopunskim pravima branitelja i
članova njihovih obitelji odnosno Odluci
Općinskog vijeća o subvencioniranju plaćanja
naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište,
broj navedeni po kojoj imenovanom pripada
pravo na oslobađanje (subvenciju) naknade za
200
m2
dodijeljenog
mu
gradskog
građevinskog zemljišta navedenim Rješenjem,
koja subvencija mu pripada po članku 3.
navedene Odluke i Uvjerenju Službe branitelja
iz Domovinskog rata općine Posušje, broj:0741-1659/10 od 20.07.2011. godine, to pri
donošenju istog nije pravilno primijenjen
navedeni zakon odnosno odluka.
Postupajući
po
zahtjevu
imenovanog,
Općinsko vijeće je utvrdilo da pri donošenju
Rješenja broj:05-31-390/10 od 25.10.2010.
godine, koje se mijenja ovim Rješenjem a
kojim je imenovanom dodijeljeno predmetno
gradsko građevinsko zemljište, nije pravilno
primijenjen
materijalni zakon (Zakon o
dopunskim pravima branitelja i članova
njihovih obitelji i Odluka o subvencioniranju
plaćanja naknade za dodijeljeno građevinsko
zemljište), tako da Slobodanu Milasu naknada
za dodijeljeno mu zemljište nije umanjena za
200 m2 dodijeljenog
zemljišta odnosno
5.520,00 KM tržišne cijene navedene u
natječaju (odnosno nije mu priznato pravo na
subvenciju); koju naknadu je trebalo umanjiti
za navedeni iznos, te je s obzirom na naprijed
navedeno, Rješenje broj: 05-31-390/10 od
25.10.2010. godine uskladilo sa zakonomizmijenilo, sukladno članku 262. stavak 1.
Zakona o upravnom postupku i Odluci o
subvencioniranju
plaćanja
naknade
za
dodijeljeno građevinsko zemljište, te riješilo
kao u izreci ovog Rješenja.
Stupanjem na pravnu snagu ovog Rješenja
prestaje važiti Rješenje broj: 05-31-390/10 od
25.10.2010. godine.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali
se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
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tužbe Županijskom sudu Široki Brijeg, u roku
od 30 dana od dana dostave Rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-284/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 1.8.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 262. stavak 1. Zakona o
upravnom postupku («Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 2/98 i
48/99), postupajući po zahtjevu broj: 05-31286/11 od 21.07.2011. godine Berislava Šilića
iz Rastovače-općina Posušje, u predmetu
usklađivanja Rješenja Općinskog vijeća
broj:05-31-462/10 od 20.12.2010. godine sa
Zakonom o dopunskim pravima branitelja i
članova njihovih obitelji («Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke«, broj: 9/06) i
Odlukom o
subvencioniranju plaćanja
naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj:
9/10), uz pribavljeno Mišljenje Općinskog
pravobraniteljstva M-18/11., Općinsko vijeće
općine Posušje na 35. sjednici održanoj dana
1.8.2011. godine, d o n o s i:
RJEŠENJE
Mijenja se pravomoćno Rješenje Općinskog
vijeća broj: 05-31-462/10 od 20.12.2010.
godine i izmijenjeno glasi:
I. Berislavu (Ivan) Šiliću iz Posušja-Rastovača
b.b. se dodjeljuje na korištenje radi građenja
neizgrađeno građevinsko zemljište (u daljnjem
tekstu: građevinsko zemljište) označeno kao
k.č. broj: 3058/67, gradilište, upisano u
posjedovnom listu broj: 131, k.o. Landeke,
površine 478 m2, državno vlasništvo u dijelu
1/1.

II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Berislav Šilić je dužan
platiti naknadu u iznosu od 686,00 KM
(slovima: šesto osamdeset šest konvertibilnih
maraka) na proračun Općine Posušje, broj:
3382002200101010, sve u roku od 15-est dana
od dana pravomoćnosti Rješenja.
III. Imenovani gubi pravo korištenja zemljišta
radi građenja iz članka I. Rješenja ako u roku
od jedne godine od dana pravomoćnosti ovog

2. kolovoza 2011 godine

Rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi
građenja ne podnese zahtjev da mu se izda
građevna dozvola-odobrenje, odnosno ako u
roku od jedne godine od izdavanja građevne
dozvole-odobrenja za građenje ne izvede
pretežit dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.
IV. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu
iz točke I. izreke Rješenja, po njegovoj
pravomoćnosti, izvršit će se uknjižba prava
korištenja radi građenja u Zemljišnim
knjigama u Općinskom sudu u Širokom
Brijegu, u korist Berislava Šilića iz PosušjaRastovača b.b., dok će Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar općine
Posušje evidentirati nastale promjene u
pogledu prava korištenja i posjeda.
Obrazložnje
Za predmetno neizgrađeno građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu na lokalitetu
Ilijino brdo, 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 za dodjelu građevinskog
zemljišta za LOT 5, blagovremeno je pristigla
samo jedna prijava-Berislava (Ivan) Šilića,
koja ispunjava sve formalne uvjete natječaja.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 24.11.2010. godine, u zgradi Općine,
izvršilo i zapisnički evidentiralo javno
otvaranje prijava (zapisnik o otvaranju prijava
za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta u državnom vlasništvu za LOT 5,
broj: 01-853/10 od 24.11.2010. godine) i
nakon provedenog postupka donijelo Prijedlog
o dodjeli građevinskog zemljišta za LOT 5,
broj: 01-853/10 od 08.12.2010. godine, kojim
je nakon dostave zaključka o rezultatima
natječaja na koji nije bilo prigovora, predložilo
Općinskom vijeću da predmetno zemljište
dodijeli Berislavu (Ivan) Šiliću, po cijeni
postignutoj u predmetnom postupku u iznosu
od 7.266,00 KM, umanjenu za uplaćenu
kauciju od 500,00 KM tako da je preostalo za
uplatiti iznos naveden u točki II. izreke
Rješenja broj: 05-31-462/10 od 20.12.2010.
godine, koje se mijenja ovim Rješenjem.
Kako navedenim Rješenjem podnositelju
zahtjeva nije priznato pravo koje mu po
Zakonu o dopunskim pravima branitelja i
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članova njihovih obitelji odnosno Odluci
Općinskog vijeća o subvencioniranju plaćanja
naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište,
broj navedeni po kojoj imenovanom pripada
pravo na oslobađanje (subvenciju) naknade za
400 m2 (za van urbano područje) dodijeljenog
mu
gradskog
građevinskog
zemljišta
navedenim Rješenjem, koja subvencija mu
pripada po članku 3. navedene Odluke i
Uvjerenju Službe branitelja iz Domovinskog
rata općine Posušje, broj:07-41-1690/10 od
21.07.2011. godine, to pri donošenju istog nije
pravilno primijenjen navedeni zakon odnosno
odluka.
Postupajući
po
zahtjevu
imenovanog,
Općinsko vijeće je utvrdilo da pri donošenju
Rješenja broj: 05-31-462/10 od 20.12.2010.
godine, koje se mijenja ovim Rješenjem a
kojim je imenovanom dodijeljeno predmetno
gradsko građevinsko zemljište, nije pravilno
primijenjen
materijalni zakon (Zakon o
dopunskim pravima branitelja i članova
njihovih obitelji i Odluka o subvencioniranju
plaćanja naknade za dodijeljeno građevinsko
zemljište), tako da Berislavu Šiliću naknada za
dodijeljeno mu zemljište nije umanjena za 400
m2 dodijeljenog zemljišta odnosno 6.080,00
KM - od cijene postignute u natječaju
(odnosno nije mu priznato pravo na
subvenciju), koju naknadu je trebalo umanjiti
za navedeni iznos, te je s obzirom na naprijed
navedeno Rješenje broj:05-31-462/10 od
20.12.2010. godine uskladilo sa zakonom izmijenilo, sukladno članku 262. stavak 1.
Zakona o upravnom postupku i Odluci o
subvencioniranju
plaćanja
naknade
za
dodijeljeno građevinsko zemljište, te riješilo
kao u izreci ovog Rješenja.
Stupanjem na pravnu snagu ovog Rješenja
prestaje važiti Rješenje broj: 05-31-462/10 od
20.12.2010. godine.
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: 05-31-286/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 1.8.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

2. kolovoza 2011 godine

Temeljem članka 262. stavak 1. Zakona o
upravnom postupku («Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 2/98 i
48/99), postupajući po zahtjevu broj: 05-31287/11 od 21.07.2011. godine Ivone Čamber iz
Vira - općina Posušje, u predmetu usklađivanja
Rješenja Općinskog vijeća broj:05-31-391/10
od 25.10.2010. godine sa Zakonom o
dopunskim pravima branitelja i članova
njihovih obitelji («Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke«,
broj: 9/06) i
Odlukom o
subvencioniranju plaćanja
naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj:
9/10), uz pribavljeno Mišljenje Općinskog
pravobraniteljstva M-20/11., Općinsko vijeće
općine Posušje na 35. sjednici održanoj dana
1.8.2011. godine, d o n o s i:
R J E Š E NJ E
Mijenja se pravomoćno Rješenje Općinskog
vijeća broj: 05-31-391/10 od 25.10.2010.
godine i izmijenjeno glasi:
I. Ivoni Čamber iz Vira-općina Posušje, se
dodjeljuje
na korištenje radi građenja
neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište (u
daljnjem tekstu: građevinsko zemljište)
označeno kao k.č. broj: 2190/168, lokalitet
Meljakuša III, upisano u posjedovnom listu
broj 136, k.o. Posušje, površine 560 m2,
državno vlasništvo u dijelu 1/1.
II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Ivona Čamber je dužna
platiti naknadu u iznosu od 16.780,00 KM
(slovima: šesnaest tisuća i sedamsto osamdeset
konvertibilnih maraka) na proračun Općine
Posušje, broj: 3382002200101010, sve u roku
od 15-est dana od dana pravomoćnosti
Rješenja.
III. Imenovana gubi pravo korištenja zemljišta
radi građenja iz članka I. Rješenja ako u roku
od jedne godine od dana pravomoćnosti ovog
Rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi
građenja ne podnese zahtjev da joj se izda
građevna dozvola-odobrenje, odnosno ako u
roku od jedne godine od izdavanja građevne
dozvole-odobrenja za građenje ne izvede
pretežit dio radova na građevini, tj. izgradnju s
prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.
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IV. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu
iz točke I. izreke Rješenja, po njegovoj
pravomoćnosti, izvršit će se uknjižba prava
korištenja radi građenja u Zemljišnim
knjigama u Općinskom sudu u Širokom
Brijegu, u korist Ivone Čamber iz Vira-općina
Posušje, dok će Služba za imovinsko-pravne,
geodetske poslove i katastar općine Posušje
evidentirati nastale promjene u pogledu prava
korištenja i posjeda.
Obrazloženje
Za predmetno neizgrađeno građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu na lokalitetu
Meljakuša III, označeno kao u točki I. izreke
Rješenja, raspisan je javni natječaj, objavljen
na oglasnoj ploči Općine Posušje, mjesne
zajednice,
web stranici Općine Posušje
www.posusje net i u javnom glasilu «Dnevni
list» Mostar 26.07.2010. godine.
Na javni natječaj su pristigle, blagovremeno 3
prijave.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja je
dana 17.08.2010. godine u 12,00 sati izvršilo i
zapisnički evidentiralo (Zapisnik o otvaranju
prijava za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta u državnom vlasništvu za LOT 2,
broj: 01-531/10 od 17.08.2010. godine) javno
otvaranje prijava i nakon provedenog postupka
donijelo Prijedlog o dodjeli građevinskog
zemljišta za LOT 2, broj: 01-531/10 od
09.09.2010. godine i predložilo Općinskom
vijeću da predmetno zemljište dodijeli Ivoni
Čamber, po cijeni postignutoj u predmetnom
postupku u iznosu od 26.880,00 KM umanjenu
za uplaćenu kauciju od 500,00 KM , tako da je
preostalo za uplatiti 26.380,00 KM, kako je to i
navedeno u točki II. izreke Rješenja broj: 0531-391/10 od 25.10.2010. godine, koje se
mijenja ovim Rješenjem.
Kako navedenim Rješenjem podnositeljici
zahtjeva nije priznato pravo koje joj po
Zakonu o dopunskim pravima branitelja i
članova njihovih obitelji odnosno Odluci
Općinskog vijeća o subvencioniranju plaćanja
naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište,
broj navedeni pripada, po kojoj imenovanoj
pripada pravo na oslobađanje (subvenciju)
naknade za 200 m2 (urbano područje)
dodijeljenog gradskog građevinskog zemljišta
navedenim Rješenjem, koja subvencija joj
pripada po članku 3. navedene Odluke i
Uvjerenju Službe branitelja iz Domovinskog
rata Općine Posušje, broj:07-41-623/11 od
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21.07.2011. godine, to pri donošenju istog nije
pravilno primijenjen navedeni zakon odnosno
odluka.
Postupajući po zahtjevu imenovane, Općinsko
vijeće je utvrdilo da pri donošenju Rješenja
broj:05-31-391/10 od 25.10.2010. godine, koje
se mijenja ovim Rješenjem a kojim je
imenovanoj dodijeljeno predmetno gradsko
građevinsko
zemljište,
nije
pravilno
primijenjen
materijalni zakon (Zakon o
dopunskim pravima branitelja i članova
njihovih obitelji i Odluka o subvencioniranju
plaćanja naknade za dodijeljeno građevinsko
zemljište), tako da Ivoni Čamber naknada za
dodijeljeno joj zemljište nije umanjena za 200
m2 dodijeljenog zemljišta odnosno 9.600,00
KM - od cijene postignute u natječaju
(odnosno nije joj priznato pravo na
subvenciju), koju naknadu je trebalo umanjiti
za navedeni iznos, te je s obzirom na naprijed
navedeno, Rješenje broj:05-31-391/10 od
25.10.2010. godine uskladilo sa zakonom izmijenilo, sukladno članku 262. stavak 1.
Zakona o upravnom postupku i Odluci o
subvencioniranju
plaćanja
naknade
za
dodijeljeno građevinsko zemljište, te riješilo
kao u izreci ovog Rješenja.
Stupanjem na pravnu snagu ovog Rješenja
prestaje važiti Rješenje broj: 05-31-391/10 od
25.10.2010. godine.
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: 05-31-287/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 1.8.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem
članka
39.
Zakona
o
ustanovama („Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke“ broj:7/98) i članka 24.
točke 18. Statuta općine Posušje („Službeni
glasnik općine Posušje“ broj: 1/08, 8/08 i 2/10)
Općinsko vijeće općine Posušje, na 35. sjednici
održanoj dana 1.8.2011. godine, donijelo je:
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ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na imenovanje
ravnatelja
Centra za socijalni rad Posušje
I.
Daje se suglasnost na imenovanje Marinke
Jukić iz Posušja za ravnatelja Centra za
socijalni rad Posušje, kojeg je izabralo
Upravno vijeće Odlukom broj: 02-143/11 od
21.7.2011. 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: 01-05-170/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 1.8.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 22. stavak 1. točka h)
Zakona o lokalnoj samoupravi Županije
Zapadnohercegovačke
(„Narodne
novine
Županije Zapadnohercegovačke, broj 3/09), te
članka 38. stavak 1. točka 13. 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 35.
sjednici održanoj dana 1.8.2011. 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

2. kolovoza 2011 godine

načelnik pod brojem: 01-470/11 od 1.7.2011.
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: 01-05-160/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 1.8.2011. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

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
PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu Jedinstvenog tijela uprave i
službi za upravu Općine Posušje
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, 2/10 i 4/11) u
cijelom tekstu Pravilnika kod uvjeta za vršenje
poslova rukovodećih i ostalih državnih
službenika, na kraju teksta staviti zarez i dodati
riječi „položen ispit za državne službenike“.
Članak 2.
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: 01-470/11
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 1.7.2011. godine
Petar Polić,v.r.
_________________________________
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