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Na temelju članka 21., 22. i 23. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99,
15/01, 10/03 i 18/11) 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 40. sjednici
održanoj dana 2.4.2012. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana
„Bakuline njive“ kod crkve
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „Bakuline njive“
kod crkve, usvojen od strane Općinskog vijeća
broj: 02-02-327/04 od 17.03.2004. godine.
Izmjena i dopuna predmetnog plana vršit će se
u svrhu spajanja tri parcele koje su u posjedu
Mladena (Frane) Širić u jednu i prenamjenu
jednog dijela parcele k.č. broj: 1903/23 k.o.
Posušje, koja je predviđena kao pristupni put
do jedne od parcela koje se spajaju i njihovim
spajanjem taj dio puta gubi svoju svrhu.

3. travnja 2012. godine

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
„Bakuline njive“ kod crkve odredit će se
najpovoljniji ponuditelj koji će biti odabran
putem javnog natječaja.
Sukladno uvjetima tenderske dokumentacije,
odluke o dodjeli ugovora najpovoljnijem
ponuditelju, općina Posušje će zaključiti
odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama („Službeni
glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06, 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 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
u koje se nalazi na lokalitetu „Bakuline njive“
u blizini crkve u Posušju, općina Posušje.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od
dana njenog objavljivanja u „Službenom
glasniku općine Posušje“.

Članak 3.
Smjernice za izradu izmjene i dopune
regulacijskog plana „Bakuline njive“ kod
crkve, su slijedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno planom
„Bakuline njive“ kod crkve uzimajući u obzir
stanje na terenu izvršiti spajanje predmetnih
parcela obuhvaćenih planom i prenamjenu
jednog dijela predmetnog puta obuhvaćenog
planom, te njegovim pripajanjem parcelama
obuhvaćenih planom.

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

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 „Bakuline njive“
kod crkve određuje se Služba za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje.

Broj: 01-23-139/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 2.4.2012. 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, 10/03 i 18/11) 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 40. sjednici
održanoj dana 2.4.2012. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi regulacijskog plana
„RASTOVAČA – Pavine vrtline“
Članak 1.
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Ovom odlukom pristupa se izradi regulacijskog

plana „RASTOVAČA – Pavine vrtline“ u svrhu
formiranja parcela za potrebe izgradnje
stambenih objekata na zemljištu označenom
kao k.č. broj: 2829/1 k.o. Landeke, u naselju
Rastovača, općina Posušje.
Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
u državnoj svojini koje se nalazi na lokalitetu
„RASTOVAČA – Pavine vrtline“ u naselju
Rastovača, općina Posušje.
Članak 3.
Smjernice za izradu regulacijskog plana
„RASTOVAČA – Pavine vrtline“su slijedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno planom
„RASTOVAČA – Pavine vrtline“ uzimajući u
obzir stanje na terenu izvršiti formiranje
parcela za potrebe izgradnje stambenih
objekata na zemljištu označenom kao k.č. broj:
2829/1 k.o. Landeke, u naselju Rastovača,
općina Posušje.
Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade Plana su
osigurana u Proračunu općine Posušje.
Članak 5.
Za nositelja pripreme za izradu regulacijskog
plana „RASTOVAČA – Pavine vrtline“
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 regulacijskog plana „RASTOVAČA
– Pavine vrtline“ odredit će se najpovoljniji
ponuditelj koji će biti odabran putem javnog
natječaja.
Sukladno uvjetima tenderske dokumentacije,
odluke o dodjeli ugovora najpovoljnijem
ponuditelju, općina Posušje će zaključiti
odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama („Službeni
glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06, 12/09 i 60/10).
Članak 7.

3. travnja 2012. godine

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: 01-23-260/11
PREDSJEDNIK
Posušje, 2.4.2012. 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, 10/03 i 18/11) 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 40. sjednici
održanoj dana 2.4.2012. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana „Lastvice“
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „Lastvice“,
usvojen od strane Općinskog vijeća broj: 0202-736/01 od 21.09.2001. godine. Izmjena i
dopuna predmetnog plana se donosi radi
cijepanja parcele k.č. broj: 3739/7 k.o. Posušje,
koja je u državnom vlasništvu, za potrebe
rješavanje imovinsko pravnih odnosa vezanih
za naknadu za zemljište izuzeto za potrebe
izgradnje akumulacije Tribistovo.
Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
koje se nalazi na lokalitetu „Lastvice“ u
Posušju, općina Posušje.
Članak 3.
Smjernice za izradu izmjene i dopune
regulacijskog plana „Lastvice“, su slijedeće:
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Za područje koje je obuhvaćeno planom
„Lastvice“ uzimajući u obzir stanje na terenu
izvršiti
cijepanje
predmetne
parcele
obuhvaćene planom za potrebe rješavanja
imovinsko pravnih odnosa vezanih za naknadu
za zemljište izuzeto za potrebe izgradnje
akumulacije Tribistovo.
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 „Lastvice“
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
„Lastvice“ odredit će se najpovoljniji
ponuditelj koji će biti odabran putem javnog
natječaja.
Sukladno uvjetima tenderske dokumentacije,
odluke o dodjeli ugovora najpovoljnijem
ponuditelju, općina Posušje će zaključiti
odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama („Službeni
glasnik BiH“, broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06, 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: 01-23-261/11

PREDSJEDNIK

3. travnja 2012. godine

Posušje, 2.4.2012. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 22. Zakona o prostornom
uređenju
(„Narodne
novine
Županije
Zapadnohercegovačke", broj: 4/99, 15/01,
10/03 i 18/11) 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 40. sjednici održanoj
dana 2.4.2012. godine, donijelo je:
O D L U K U
o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog
plana „LANDEKE“ Ilijino brdo
I.
Usvaja se izmjena i dopuna regulacijskog
plana „LANDEKE“ Ilijino brdo, kojim se
preoblikovala parcela minimalne površine oko
4 000 m2 za izgradnju proizvodno-poslovnog
objekta.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz
regulacijskog plana.
II.
Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana „LANDEKE“ Ilijino brdo
donesena je od strane Općinskog vijeća općine
Posušje broj: 01-23-51/11 od 01.08.2011.
godine.
Odlukom o stavljanu na javni uvid broj: 01605/11 od 24.08.2011. godine prijedlog
izmjene i dopune regulacijskog plana
„LANDEKE“ Ilijino brdo je stavljen na javni
uvid u trajanju od 26.08.2011. godine do
26.09.2011. godine.
III.
Prijedlog izmjene i dopune regulacijskog plana
„LANDEKE“ Ilijino brdo izradila je Služba za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine
Posušje.
IV.
Odluka o usvajanju stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
općine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-23-209/11
Posušje, 2.4.2012. godine

PREDSJEDNIK
Zdenko Bošnjak, v.r.
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__________________________________

Na temelju članka 22. Zakona o prostornom
uređenju
(„Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke", broj: 4/99, 15/01,
10/03 i 18/11) 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 40. sjednici održanoj
dana 2.4.2012. godine, donijelo je:

3. travnja 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-23-3/12
PREDSJEDNIK
Posušje, 2.4.2012. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 22. Zakona o prostornom
uređenju
(„Narodne
novine
Županije
Zapadnohercegovačke",
broj:
4/99,
15/01,10/03 i 18/11) 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 40. sjednici
održanoj dana 2.4.2012. godine, donijelo je:

O D L U K U
o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog
plana „MOKRI DOLAC“ (južni i zapadni dio)

O D L U K U
o usvajanju regulacijskog plana
„Starka – Dočić“

I.
Usvaja se izmjena i dopuna regulacijskog
plana „MOKRI DOLAC“ (južni i zapadni dio)
kojom je izvršeno cijepanje i preoblikovanje
parcele k.č. broj: 2214/1 k.o. Posušje na kojoj
je izgrađen stambeno-poslovni objekt (suteren,
prizemlje i četiri kata) u svrhu izmjene
položaja i dimenzija treće lamele koju
podnositelj namjerava graditi, a koja je
predviđena postojećim planom.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz
regulacijskog plana.
II.
Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana „MOKRI DOLAC“ (južni
i zapadni dio) donesena je od strane Općinskog
vijeća općine Posušje broj: 01-23-54/11 od
01.08.2011. godine.
Odlukom o javnoj raspravi broj: 01-883/11 od
01.12.2011. godine prijedlog izmjene i
dopune
regulacijskog
plana
„MOKRI
DOLAC“ (južni i zapadni dio) stavljen je na
javni uvid u trajanju od 05.12.2011. godine do
05.01.2012. godine.

I.
Usvaja se regulacijski plan „Starka – Dočić“
kojim je izvršeno oblikovanje parcele od
dijela parcele k.č. broj.188/1 k.o. Čitluk koja je
u državnom vlasništvu za potrebe njezinog
eventualnog
pripajanja
postojećim
građevinskim parcelama k.č. 188/5 i 188/7 k.o.
Čitluk.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz
regulacijskog plana.

III.
Prijedlog
izrade
izmjene
i
dopune
regulacijskog plana „MOKRI DOLAC“ (južni
i zapadni dio) izradio je projektni biro „IPN“
d.o.o. Posušje.
IV.
Odluka o usvajanju stupa na snagu idući dan
od dana objave u Službenom glasniku općine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE

II.
Odluka o pristupanju izradi regulacijskog
plana „Starka – Dočić“ donesena je od strane
Općinskog vijeća općine Posušje broj: 01-31253/11 od 10.02.2012. godine.
Odlukom o javnoj raspravi broj: 01-93/12 od
15.02.2012. godine prijedlog regulacijskog
plana „Starka - Dočić“ stavljen je na javni uvid
u trajanju od 16.02.2012. godine do
16.03.2012. godine.
III.
Prijedlog regulacijskog plana „Starka – Dočić“
izradila je Služba za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša općine Posušje.
IV.
Odluka o usvajanju stupa na snagu idući dan
od dana objave u Službenom glasniku općine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-23-40/12
Posušje, 2.4.2012. godine

PREDSJEDNIK
Zdenko Bošnjak, v.r.
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__________________________________

3. travnja 2012. godine

Posušje, 2.4.2012. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 22. Zakona o prostornom
uređenju
(„Narodne
novine
Županije
Zapadnohercegovačke", broj: 4/99, 15/01,
10/03 i 18/11) 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 40. sjednici održanoj
dana 2.4.2012. godine, donijelo je:

Na temelju članka 22. Zakona o prostornom
uređenju
(„Narodne
novine
Županije
Zapadnohercegovačke", broj: 4/99, 15/01,
10/03 i 18/11) 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 40. sjednici održanoj
dana 2.4.2012. godine, donijelo je:

O D L U K U
o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog
plana „Vinjani“ Vinjanski dom

O D L U K U
o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog
plana „Zgrada općine Posušje“ (Ulica fra
Grge Martića i Ulica A.B.Šimića)

I.
Usvaja se izmjena i dopuna regulacijskog
plana „Vinjani“ Vinjanski dom kojim je
izvršeno oblikovanje parcela koje se nalaze na
lokalitetu Vinjani – Vinjanski dom u svrhu
rješavanja imovinsko pravnih odnosa vezanih
za kupnju zemljišta koje je u državnoj svojini.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz
regulacijskog plana.
II.
Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana „Vinjani“ Vinjanski dom
donesena je od strane Općinskog vijeća općine
Posušje broj: 01-23-252/11 od 10.02.2012.
godine.
Odlukom o javnoj raspravi broj: 01-92/12 od
15.02.2012. godine prijedlog izmjene i dopune
regulacijskog plana „Vinjani“ Vinjanski dom
stavljen je na javni uvid u trajanju od
16.02.2012. godine do 16.03.2012. godine.
III.
Prijedlog izmjene i dopune regulacijskog plana
„Vinjani“ Vinjanski dom izradila je Služba za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine
Posušje.
IV.
Odluka o usvajanju stupa na snagu idući dan
od dana objave u Službenom glasniku općine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-23-41/12

PREDSJEDNIK

I.
Usvaja se izmjena i dopuna regulacijskog
plana „Zgrada općine Posušje“ (Ulica fra Grge
Martića i Ulica A.B.Šimića) kojom je izvršeno
preoblikovanje parcele k.č. broj:2088 k.o.
Posušje, na kojoj je izgrađena višestambena
zgrada i parcele k.č. broj:2087 k.o. Posušje, na
kojoj se nalazi izgrađena zgrada Općine Posušje.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz
regulacijskog plana.
II.
Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana „Zgrada općine Posušje“
(Ulica fra Grge Martića i Ulica A.B.Šimića)
donesena je od strane Općinskog vijeća općine
Posušje broj: 01-23-186/10 od 18.05.2011.
godine.
Odlukom o javnoj raspravi broj: 01-58/12 od
30.01.2012. godine prijedlog izmjene i dopune
regulacijskog plana „Zgrada općine Posušje“
(Ulica fra Grge Martića i Ulica A.B.Šimića)
stavljen je na javni uvid u trajanju od
16.02.2012. godine do 16.03.2012. godine.
III.
Prijedlog izmjene i dopune regulacijskog plana
„Zgrada općine Posušje“ (Ulica fra Grge
Martića i Ulica A.B.Šimića) izradila je Služba
za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine
Posušje.
IV.
Odluka o usvajanju stupa na snagu idući dan
od dana objave u Službenom glasniku općine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
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Broj: 01-23-42/12
PREDSJEDNIK
Posušje, 2.4.2012. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 24. točka 17. i 114. stavak
3. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj 1/08, 8/08 i 2/10), a u
svezi s člankom 45. stavak 2. i člankom 79.
stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj 5/08, 9/08 i 10/10), Općinsko vijeće
općine Posušje, na 40. sjednici održanoj dana
2.4.2012. godine, donijelo je
Z A K L J U Č AK
o osnivanju Odbora za provođenje turnira u
nogometu
„Miljenko Nenadić“ Posušje 2012. godine
I.
Osniva se Odbor za provođenje turnira u
nogometu „Miljenko Nenadić“ Posušje 2012.
godine (u daljem tekstu: Odbor) u slijedećem
sastavu:
1. Jakov Jukić, predsjednik
2. Ivan Šarić, član
3. Vinko Begić, član
4. Stjepan Mrvelj, član
5. Blago Milićević, član
6. Zdravko Bešlić, član
7. Jozo Miličević, član
8. Marko Čamber, član
II.
Odbor se zadužuje da poduzme sve potrebne
aktivnosti oko provedbe turnira u nogometu
„Miljenko Nenadić“ Posušje 2012. godine.
III.
Mandat članova Odbora traje do završetka svih
aktivnosti vezanih za turnir u nogometu
„Miljenko Nenadić“ Posušje 2012. godine.
IV.
Odbor radi u sjednicama.
V.
Predsjednik i članovi Odbora imaju pravo na
naknadu sukladno Odluci o visini naknade za
rad članova stalnih i privremenih radnih tijela
Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 1/05).
VI.
Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje
važiti Zaključak o formiranju odbora za

3. travnja 2012. godine

provođenje turnira u nogometu „Miljenko
Nenadić“ Posušje 2011. godine („Službeni
glasnik općine Posušje“, broj 3/11).
VII.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku općine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-40-9/12
PREDSJEDNIK
Posušje, 2.4.2012. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 116. Statuta općine Posušje
(«Službeni glasnik općine Posušje«, broj: 1/08
i 8/08 i 2/10),
postupajući po zahtjevu
Biskupije
Mostarsko-duvanjske,
Župe
Bezgrješnoga začeća B.D.M. Posušje, Trg fra
Grge Martića 1. Posušje, radi davanja
suglasnosti za raspolaganje nekretninom
Javnom
poduzeću «VODOVOD» d.o.o.
Posušje, Općinsko vijeće općine Posušje na
40. sjednici održanoj dana 2.4.2012. godine,
donosi
Z A K LJ U Č A K
I. Daje se suglasnost Javnom poduzeću
«VODOVOD« d.o.o. Posušje da može izvršiti
prometovanje-zaključiti darovni ugovor kojim
će nekretninu označenu kao k.č. broj:1686/2,
k.o. Posušje, upisane u posjedovnom listu
1498, površine 5151 m2, korisnik «Vodovod«
d.o.o., u dijelu 1/1, prenijeti u vlasništvoposjed,
bez
naknade-darovati
Župi
Bezgrješnog Začeća B.D.M. Posušje.
II. Upis prava na nekretnini iz točke I. izreke
Zaključka, sa Javnog poduzeća «VODOVOD«
d.o.o.
Posušje-Darovatelja, na
Župu
Bezgrješnog
Začeća
B.D.M.
PosušjeDaroprimatelja, izvršit će se na temelju
Darovnog ugovora i Suglasnosti Općinskog
vijeća iz točke I. izreke Zaključka.
III. Zaključak stupa na pravnu snagu danom
donošenja, a ima se objaviti u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Obrazloženje
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Pismenim zahtjevom Župa Bezgrješnoga
Začeća B.D.M.
Posušje se obratila
Općinskom vijeću i Općinskom načelniku
31.01.2012. godine, kojim traži da Općinsko
vijeće, u svojstvu osnivača Javnog poduzeća
«VODOVOD«
d.o.o.
Posušje,
dadne
suglasnost Upravi navedenog poduzeća za
darovanje-vraćanje
nekretnine pobliže
označene u točki I. izreke Zaključka, Župi
Bezgrješnoga Začeća B.D.M. Posušje, koja
nekretnina je nekada bila vlasništvo i posjed
Župnog ureda Posušje-pravnog prednika
podnositelja zahtjeva, koja je bila predviđena
za izgradnju Filter stanice, a za čiju namjenu
je prestala potreba jer je izgradnja iste
premještena na drugu lokaciju.
Postupajući po navedenom zahtjevu utvrđeno
je slijedeće:
Da je općina Posušje-Općinsko vijeće
osnivač Javnog poduzeća
«Akumulacija
Tribistovo“ d.o.o. Posušje i Javnog poduzeća
«Komrad« d.o.o. Posušje, pravnih prednika
Javnog poduzeća
«VODOVOD« d.o.o.
Posušje koje je nastalo spajanjem navedenih
javnih poduzeća u novo poduzeće, Odlukom
Općinskog vijeća
broj: 01-02-216/10 od
01.12. 2010. godine.
- Da je predmetna nekretnina nekada bila
crkveno dobro i da je činila dio crkvenoga
kompleksa Župnog ureda Posušje, kojega se
Župa odrekla za opće dobro ove Općine.
- Da je Zaključkom Nadzornog odbora Javnog
poduzeća «VODOVOD« d.o.o. Posušje, broj:
N0-01-37/12 od 24.02.2012. godine, također
dana suglasnost da se nekretnina navedena u
točki I. izreke Zaključka vrati pravnom
slijedniku Župnog ureda Posušje-Župi
Bezgrješnoga Začeća B.D.M. Posušje, a iz
razloga toga što predmetna nekretnina nije
potrebna za izgradnju Filter stanice, jer je ista
premještena na drugu lokaciju.
- Da nema nikakvih ni zakonskih ni moralnih
smetnji-razloga da se predmetna nekretnina ne
daruje-vrati u tkz. crkovni kompleks, u
vlasništvo i posjed Župe Bezgrješnoga Začeća
B.D.M. Posušje, Trg fra Grge Martića 1.
Slijedom naprijed navedenog, sukladno
odredbama Statuta općine Posušje, odlučeno je
kao u izreci
Ovaj Zaključak ima karakter akta raspolaganja
te se protiv istog ne može podnijeti žalba niti
pokrenuti upravni spor.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

3. travnja 2012. godine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-96/12
PREDSJEDNIK
Posušje, 2.4.2012. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 4. Odluke o dodjeli
koncesije za prikupljanje, odvoženje i
odlaganje smeća („Službeni glasnik općine“,
broj 4/01) a u svezi članka 24. stavka 1. točka
26. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik
općine“, broj 1/08, 8/08 i 2/10), Općinsko
vijeće općine Posušje na 40. sjednici održanoj
dana 2.4.2012.godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na godišnji plan
aktivnosti
poduzeću Ladanušić čistoća d.o.o. Rakitno
I.
Daje se suglasnost na godišnji plan aktivnosti
prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za
2012. godinu, poduzeću Ladanušić čistoća
d.o.o. Rakitno.
II.
Ova suglasnost objavit će se u Službenom
glasniku općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-23-32/12
PREDSJEDNIK
Posušje, 2.4.2012. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 24 i 114. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj 1/08, 8/08 i 2/10), Općinsko vijeće općine
Posušje na 40. sjednici održanoj dana 2.4.2012.
godine, donijelo je:
ZAKLJUČAK
o pristupanju ažuriranju Strategije razvitka
općine Posušje
Članak 1
Ovim Zaključkom
pristupa se ažuriranju
postojeće Strategije razvitka općine Posušje
koja je usvojena 04.8.2006 godine broj: 0102-141/06.
Članak 2.
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Zadužuje se Povjerenstvo za nadzor realizacije
Strategije razvitka općine Posušje, da pripremi
nacrt izmjene i dopune Strategije razvitka
općine Posušje.
Članak 3.
Smjernice za ažuriranje Strategije razvitka
općine Posušje su slijedeće:
- Ažuriranje provesti po miPRO
Metodologiji za izradu lokalnih
strategija razvitka usvojenoj od strane
nadležnih institucija BiH na preporuku
UNDP BiH. (www.undp.ba)
Period
za koji se Strategija ažurira je
srednjoročno razvojno razdoblje od 2012.
godine do 2020.godine.

182 m2 i dvorište površine 60 m2, upisane u
posjedovni list 136 k.o. Posušje u svrhu
izvođenja praktične nastave zanimanja klesar.

Članak 4.
Povjerenstvo može po potrebi angažirati ili
kooptirati dodatno određene osobe kao
predstavnike određenih sektora ili stručnjake iz
pojedinih područja i uključiti ih u proces
ažuriranja Strategije.

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

Povjerenstvo će Općinskom vijeću dostaviti
nacrt ažurirane Strategije razvitka općine
Posušje prije stavljanja nacrta na javnu
raspravu koja će trajati 30 kalendarskih dana.
Članak 5.
Sredstva za financiranje izrade Strategije su
osigurana u pričuvi Proračuna općine Posušje.
Članak 6.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-02-43/12
PREDSJEDNIK
Posušje, 2.4.2012. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj:1/08
8/08 i 2/10), Općinsko vijeće općine Posušje
na 40. sjednici održanoj dana 2.4.2012. godine,
donijelo je:
Zaključak
I
Daje se na korištenje Srednjoj strukovnoj školi
Posušje nekretnina u posjedu Općine Posušje,
označena kao k.č. 2022 kuća i zgrada površine

II
Ovlašćuje se Općinski načelnik općine
Posušje, za zaključivanje Ugovora kojim će
se pobliže regulirati način korištenja, duljina
trajanja ugovora, način ulaska u posjed i uvjeti
korištenja nekretnina iz stavka 1. ovog
Zaključka.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Zaključak se objavljuje u Službenom glasniku
općine Posušje.

Broj: 01-31-45/12
PREDSJEDNIK
Posušje, 2.4.2012. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 103. i 114. stavak 3. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“ broj: 1/08, 8/08 i 2/10), Općinsko
vijeće općine Posušje na 40. sjednici održanoj
dana 2.4.2012. godine donijelo je:
ZAKLJUČAK
o davanju ovlasti Općinskom načelniku
I.
Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Posušje
za zaključenje Ugovora o davanju na trajno
korištenje dijela zgrade – prizemlje nekretnine
označene kao k.č. broj: 2028/2 zvana dvorište
u naravi kuća i zgrada površine 151 m2
upisane u posjedovni list 130 k.o. Posušje,
Centru za socijalni rad Posušje.
II.
Općinski načelnik općine Posušje će Ugovor
sklopiti nakon reguliranja statusa zgrade iz
članka I. ovog Zaključka odnosno nakon upisa
zgrade u posjed Općine Posušje.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u
Službenom glasniku općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Broj 2 – stranica 27

Službeni glasnik općine Posušje

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-31-52/12
PREDSJEDNIK
Posušje, 2.4.2012. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-25/12
Posušje, 2.4.2012. godine

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 40. sjednici
održanoj dana 2.4.2012. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Centra za
socijalni rad Posušje za 2011. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o radu Centra za socijalni
rad Posušje za 2011. 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: 01-05-25/12
PREDSJEDNIK
Posušje, 2.4.2012. 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 40. sjednici
održanoj dana 2.4.2012. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Narodne
knjižnice Posušje za 2011. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o radu Narodne knjižnice
Posušje za 2011. godinu.
II.
Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenom
glasniku općine Posušje“.

3. travnja 2012. godine

PREDSJEDNIK
Zdenko Bošnjak, v.r.

___________________________
Na temelju članaka 114. Statuta općine Posušje
(«Službeni glasnik općine», broj: 1/08, 8/08 i
2/10) i članka 85. Poslovnika Općinskog vijeća
općine Posušje («Službeni glasnik općine»,
broj: 5/08 9/08 i 10/10), Općinsko vijeće
općine Posušje na 40. sjednici održanoj dana
2.4.2012. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu «URBIKOM-a»
javne ustanove za komunalne djelatnosti
Posušje za 2011. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o radu «URBIKOM-a» javne
ustanove za komunalne djelatnosti Posušje za
2011. 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: 01-05-25/12
PREDSJEDNIK
Posušje, 2.4.2012. 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 40. sjednici
održanoj dana 2.4.2012. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog
pravobraniteljstva Posušje za 2011. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog
pravobraniteljstva Posušje za 2011. godinu.
II.
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Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-08-11/12
PREDSJEDNIK
Posušje, 2.4.2012. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.

__________________________________
Na temelju članka 45. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08,
8/08 i 2/10) i članka 79. i 142. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Posušje („Službeni
glasnik općine Posušje“, broj: 5/08, 9/08 i
10/10), Općinsko vijeće općine Posušje na 40.
sjednici održanoj dana 2.4.2012. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog
načelnika općine Posušje
za 2011. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika
općine Posušje za 2011. 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: 01-05-30/12
Posušje, 2.4.2012. godine

PREDSJEDNIK
Zdenko Bošnjak, v.r.

___________________________
Na temelju članka 38. stavak 1 točka 15.
Statuta općine Posušje (Službeni glasnik
općine Posušje broj:1/08, 8/08 i 2/10) Općinski
načelnik općine Posušje utvrdio je:
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG
NAČELNIKA OPĆINE POSUŠJE ZA 2011
GODINU
U 2011 godini Općinski načelnik općine
Posušje je poslove iz svoje nadležnosti
obavljao neposredno i putem općinskih službi
za upravu

3. travnja 2012. godine

U okviru neposrednog obavljanja dužnosti
najznačajniji poslovi se odnose na:
-koordinaciju rada svih službi za upravu
-privođenje namjeni poslovne zone
„OSRDAK“
-izrade prostorno planske dokumentacije
-provođenje natječaja za dodjelu građevinskog
zemljišta
Navedeni poslovi su podrobnije razrađeni u
okviru pojedinačnih izvješća službi za upravu
kako slijedi:
1.Služba za opću upravu i društvene
djelatnosti
zaprimljeno je i riješeno 73 predmeta,
uključujući izdavanje uvjerenja po
članku 169. i 170. ZUP-a i donošenje
rješenja po ZOSPI-u
− izrađeno nekoliko nacrta odluka i
zaključaka za potrebe Općinskog
vijeća i to:
Zaključak o osnivanju radnog tijela za
pripremu kulturnih događanja pod nazivom
“Posuško ljeto”
Zaključak o osnivanju Odbora za
provođenje turnira u nogometu ”Miljenko
Nenadić” Posušje 2011
Odluka o dopuni Odluke o objavljivanju
javnog oglasa za imenovanje člana
(članova) Općinskog izbornog povjerenstva
Posušje
Odluka o izborima u mjesnim zajednicama
općine Posušje
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
izborima u mjesnim zajednicama općine
Posušje
Odluka o raspisivanju i održavanju izbora
za članove vijeća mjesnih zajednica općine
Posušje
Zaključak o davanju suglasnosti na
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika
o
unutarnjem
ustrojstvu
Jedinstvenog tijela uprave i službi za
upravu općine Posušje
− po drugi put organizirane sportsko
zabavne igre pod nazivom „Posuške
igre bez granica“ 2011. godine na
kojima je u 9 disciplina učestvovalo
oko 400 natjecatelja
− od lipnja 2011. godine započeli s
projekcijom filmova u kinodvorani
− u srpnju 2011. godine u gradskom
parku na Trgu branitelja postavljen
park za djecu s nekoliko dječjih igrala
−

•
•
•

•
•
•
•
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05. lipnja 2011. godine održani izbori
za članove vijeća mjesnih zajednica
općine Posušje
− prikupljena izvješća o radu mjesnih
zajednica i dostavljena Vijeću na
razmatranje
− prikupljena izvješća o radu udruga i
dostavljena Vijeću na razmatranje
− izrađeni nacrti rješenja iz radnopravnog
statusa
službenika
i
namještenika
− suradnja
s
Agencijom
za
identifikacijske dokumente, evidenciju
i razmjenu podataka, OSCE-om, GAPom, mjesnim zajednicama, kulturnim,
športskim i drugim udrugama,
ustanovama, općinama u ŽZH i šire.
− urađeno 100 priopćenja za javnost koji
su poslani na web stranicu općine i u
ostale medije
− priprema materijala za godišnji bilten
Općine
− objavljen 1 javni oglas za imenovanje
upravnog vijeća ustanove
− objavljen 1 javni oglas za imenovanje
nadzornog odbora javnog poduzeća
− izdavanje putnih naloga, zaduživanje i
razduživanje službenih vozila
U Centru za pružanje usluga građanima
urađene su i dostupne građanima brošure
(vodiči) za sve službe. Također su strankama
omogućene usluge pošte, kao i usluge
kopiranja.
Na šalteru ovjere:
- izvršene 15.464 ovjere
- izdane 232 radne knjižice
Na šalteru prijema:
- zaprimljeno 1.106 predmeta (običnih)
- zaprimljeno 512 predmeta (upravni
postupak)
- zaprimljeno 1018 računa
- arhiviran 471 predmet (upravni
postupak)
- arhivirano 718 običnih predmeta
- preko dostavne knjige izvršena 531
dostava
- izvršeno je otpremanje pošte i
dostavljanje
pošte
obrađivačima
predmeta
Osim zavođenja u upisnike predmeta svaki
predmet zaveden je i elektronski u aplikaciju
Docunovu.
U matičnom uredu Posušje:
−

-
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izdano je 2.227 izvoda iz MKR, MKV,
MKU i uvjerenja o državljanstvu
- izvršena 103 upisa u MKR
- izvršeno 68 upisa u MKV
- izvršeno 88 upisa u MKU
- izdano ostalih uvjerenja 153
- svi upisi unijeti su i u elektronsku bazu
Datanovu
- svakodnevna
provjera
točnosti
podataka za izdavanje putovnica i
osobnih karata
U mjesnom uredu Vir:
- izdano 1.202 izvoda iz MKR, MKV,
MKU i uvjerenja o državljanstvu
- izvršeno 27 upisa u MKR
- izvršeno 5 upisa u MKV
- izvršen 21 upis u MKU
- izdano 227 potvrda o životu
- sastavljeno 17 smrtovnica
- izdano 86 ostalih uvjerenja, potvrda i
izvješća
- u elektronsku bazu Datanovu unijeto
925 unosa.
U mjesnom uredu Broćanac:
- izdana 1.413 izvoda iz MKR, MKV,
MKU i uvjerenja o državljanstvu
- izvršeno 16 upisa u MKR
- izvršeno 12 upisa u MKV
- izvršena 22 upisa u MKU
- svi upisi unijeti su i u elektronsku bazu
Datanovu
- prema programu Datanova izvršena
verifikacija 3.200 upisa.
U mjesnom uredu Poklečani:
- izdana 1.303 izvoda iz MKR, MKV,
MKU i uvjerenja o državljanstvu
- izvršeno 8 upisa u MKR
- izvršeno 6 upisa u MKV
- izvršena 23 upisa u MKU
- izdane 172 potvrde o životu i ostale
potvrde
- u elektronsku bazu Datanovu unijeto
508 unosa.
Što se tiče poslova koji se odnose na školstvo,
kulturu i šport urađeno je slijedeće:
− uspješno završena školska 2010/11
godina u svim osnovnim i srednjim
školama na području općine
− izvršeni sistematski pregledi i upis
djece u prve razrede osmogodišnjeg i
devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja
− osigurani materijalno-tehnički uvjeti
za redovito odvijanje nastave u
školama
osnovnog
obrazovanja

Broj 2 – stranica 30

Službeni glasnik općine Posušje

(ogrjevno drvo, lož ulje za grijanje, i
sl.)
− osiguran prijevoz učenika svih
osnovnih škola u Posušju
− održana kulturna manifestacija pod
nazivom “Posuško ljeto” u sklopu
kojeg su izvedene kazališne predstave,
nekoliko koncerata, izložbi slika,
promocija knjiga, i sl.
− proveden turnir sela, zaselaka i
mjesnih zajednica Općine Posušje u
malom nogometu
− održano 12 predavanja književnika
Ivice Karamatića u Posušju
− književnik Ivica Karamatić objavio 2.
izdanje knjige “Bleiburg” i izdao
svoju 21. knjigu “Trnovita desetljeća
korjenitog domoljuba “Bože Jelića”
Osim naprijed navedenog u ovoj Službi su
obavljeni i slijedeći poslovi:
- arhiviranje predmeta,
- prijava i odjava djelatnika, ovjere
zdravstvenih
knjižica
i
drugi
personalni poslovi,
- poslovi tipkanja i umnožavanja za
potrebe Općinskog vijeća i svih službi
za upravu,
- poslovi tehničkog tajnika Općinskog
načelnika,
- nabavka uredskog materijala i drugih
potrepština,
- raznošenje pošte i materijala,
- održavanje zgrade općine, kao i
potrebni popravci,
- svakodnevno
čišćenje
ureda
i
sanitarnih čvorova.
2.Služba za financije
U periodu od 01.01. -31.12. 2011. godine,
možemo konstatirati da je ostvarenje prihoda u
odnosu na plan 2011. godine niže za 12%, što
je dovelo do nelikvidnosti proračuna kada je u
pitanju financiranje svih funkcija predviđenih
proračunom.
Služba za financije je u tekućoj godini
pripremila Proračun općine Posušje (Uz
suradnju tijela Općinskog vijeća i koordinaciju
Načelnika općine) za 2011. godinu koji je
usvojen od strane OV u zakonskom roku, što je
omogućilo
normalno
funkcioniranje
općine.Kod pripreme za donošenje proračuna
obavljena je i Javna rasprava i razmotrene su
sve
mogućnosti
uvažavanja
pristiglih
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amandmana od strane udruga građana,
institucija, Mjesnih zajednica i drugih
korisnika proračuna.
Sva izvješća koja je služba bila dužna uraditi
sukladno
Programu
rada
Općinskog
vijeća,uredno su dostavljena vijeću kao što su:
Zaključni račun za 2010. godinu koji je
usvojen u mjesecu srpnju od strane
OV,tromjesečna
izviješća
o
izvršenju
proračuna;plan kapitalnih ulaganja u dijelu koji
se odnosi na obvezu službe te izvješća na
zahtjev pojedinih vijećnika.Zakonska obveza
je i izrada Konsolidiranih financijskih izvješća
ostalih
korisnika
proračuna,izvješće
o
prihodima koji se ne ostvaruju preko sustava
riznice,što je također realizirano. Uz već
navedenu dokumentaciju koja se također
dostavlja i Županijskom ministarstvu financija,
Služba za financije radi i mjesečna izvješća o
poreznim i neporeznim prihodima za potrebe
Uprave za indirektno oporezivanje te
Dokument okvirnog proračuna za potrebe
Ministarstva
financija
Županije
Zapadnohercegovačke.
Služba za financije je uredno pripremila
natječaj za Dugoročni kredit koji je općina i
dobila kod Raiffeisen Bank u iznosu od
300.000 KM čime se dijelom zatvorio deficit u
2011. godini.
U mjesecu studenom dostavljen je OV i Nacrt
Proračuna općine Posušje za 2012 godinu,
nakon čega je donijeta Odluka o Javnoj
raspravi što je služba uredno apsolvirala da bi
u dvanaestom mjesecu bio urađen i Prijedlog
proračuna za 2012.godinu koji je na sjednici
općinskog vijeća povučen sa dnevnog reda.Na
spomenutoj sjednici usvojena je Odluka o
privremenom financiranju za prvi kvartal 2012.
godine da bi općina mogla u tom periodu
funkcionirati.
Tijekom 2011. godine služba je radila na
sanaciji dugova prema Zavodu za zdravstveno
osiguranje i Službi za zapošljavanje, da bi se
osigurala mogućnost otpisa dugovanja prema
spomenutim
fondovima
temeljem
zastare.Nakon provedenih potrebnih zakonskih
procedura Porezna uprava je otpisala značajan
iznos dugovanja prema fondovima što je do
sada bio jedan veliki problem u funkcioniranju
općine Posušje.
Od 01.01. 2011. godine ,stupio je na snagu
novi Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda
proračuna i vanproračunskih fondova na
teritoriju F BiH, nakon čega je služba
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promptno reagirala i obavila sve potrebne
procedure da se isti primjeni i da općina
nesmetano osigura prihode koji joj po važećim
propisima pripadaju.
Tijekom godine evidentiraju se poslovni
događaji za Općinsko tijelo uprave po sustavu
dvojnog knjigovodstva, kontnom planu
predviđenom za proračune i računalnom
programu.Kroz knjigu ulaznih faktura zavode
se sve prispjele obveze,vrše se gotovinske
isplate i sačinjava izvješće o blagajničkom
poslovanju.
Obračun plaća toplog obroka i putnih troškova
vrši se također mjesečno a na osnovu
evidencije o ukupnim primanjima izrađuje se
obrazac M4 i dostavlja Zavodu MIO/PIO.
O primanjima djelatnika i ostalih suradnika
dostavljaju se odgovarajuća izvješća Poreznoj
upravi.
Služba za financije je također kroz sastanke sa
Pomoćnicima načelnika iz drugih općina
aktivno sudjelovala u pripremi za prijelaz
općine na trezorsko poslovanje,kroz seminare
u organizaciji Saveza općina i gradova a
sukladno Zakona o trezoru u F BiH.
Ovaj dio zadataka koji su postavljeni u Planu
rada tekuće godine nije izvršen zbog još uvijek
nedefinirane zakonske regulative odnosno
rokova provedbe navedene problematike.
Sukladno zakonom utvrđenoj proceduri
odrađen je i povrat PDV-a,po osnovu
sufinanciranja stranih organizacija za podršku
projektima lokalne samouprave (GAP projekt)
u iznosu od cca 17. 000KM te povrat trošarina
za lož ulje u približno istom iznosu.
U sklopu službe su pripremane i procedure i
natječaji za javne nabavke sukladno zakonu.
Sukladno Zakonu o dugu i zaduživanju u F
BiH, služba je dostavljala određene podatke o
zaduženju općine te prateću dokumentaciju
Federalnom ministarstvu za financije.
Nastavljena je i uspješna suradnja sa
inspekcijskim tijelima na federalnoj (Porezna
uprava i lokalnoj razini), GAP-om, Projektom
upravne odgovornosti koji je do sada izdvajao
značajna sredstva za financiranje kako
kapitalnih ulaganja tako i modernizaciju
općinske administracije te sa OSCom.Značajno je istaknuti da se nastavlja daljnje
usavršavanje djelatnika službe kroz seminare
organizirane od strane Saveza općina i
gradova, GAP-a, REDAHA, Svjetske banke,
EIBA, Revicon, Fircon itd.
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Što se tiče Zakona o trezoru,odnosno uvođenja
istog na općinskoj razini,možemo reći da još
uvijek velika većina općina traži njegovu
odgodu što je bilo naglašeno na seminarima u
organizaciji Saveza općina i gradova i što će se
vjerojatno i desiti nakon uspostave vlasti na
razini federacije.
3.Služba za imovinsko-pravne, geodetske
poslove i katastar
I KATASTAR
U oblasti korištenja podataka izmjere i
katastra, Služba je dala slijedeće podatke:
1. kopija katastarskog plana-321
2. izvod iz posjedovnog lista-1147
3. uvjerenja-112
4. podaci za sud traženi od suda i drugih
organa- 366
5. podaci za sud na osobno traženje-213
6. prijavni list za potrebe polaganja
ugovora na sudu-38
Dokumenti pristigli u Službu:
- Rješenja -307
- Ugovori-183
- prijedloga za zabilježbu-31
U oblasti davanja usluga izmjere i katastra,
urađeno je slijedeće:
Zahtjevi stranaka:
1. snimanje objekta-40
2. cijepanje parcela-90
3. identifikacija granica parcela-28
4. spajanje parcela-1
5. vještačenja za potrebe suda-13
Po zahtjevima imovinsko-pravne službe:
Terenski i uredski poslovi prilikom obrade
zahtjeva
Po zahtjevima Službe prostornog uređenja i
zaštite okoliša
6. Snimanje situacija po zahtjevima
Službe
7. rad na izradi podloga potrebnih za
izradu Prostornog plana
Izlasci na teren po zahtjevima inspekcije:
− Snimanje situacije
− identifikacije parcela
Po zahtjevima Urbikoma:
− iskolčenje gradske ulice u naselju
Borovi 2x
Izuzev radova po gore navedenim
zahtjevima,urađeno je slijedeće:
- iskolčenje prilaznog puta na Osrtku
- identifikacije parcela za potrebe općine
- snimanje geodetske situacije za gradsku
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ulicu u naselju Vrtline
snimanje geodetske situacije u gradskom
parku
- iskolčenje građevinskih parcela na Osrtku
- snimanje geodetske situacije groblja u
Rakitnu po zahtjevu MZ
- iskolčenje vodospreme u Poklečanima
- cijepanje parcela za potrebe proširenja
groblja Matkovine u Vinjanima po
zahtjevu MZ Vinjani
- snimanje za potrebe Rudnika boksita
- izrada elaborata izvlaštenja za put OsojeGorica
- izrada elaborata za nepotpuno izvlaštenje
po projektu izgradnje vodovodne mreže
Posušje-Gradac
- Oluja –obilazak terena za Vodovod
Provođenje promjena:
Provedeno 1520 upisa promjene posjeda kroz
katastarski operat.
Na digitalnom katastarskom planu je odrađeno
630 predmeta.
Osim gore navedenih redovnih poslova,
djelatnici katastra su unijeli u GLM program
veliki broj promjena, kako u pisanom obliku,
tako i u grafičkom obliku (2150 predmeta). Još
uvijek rade na sređivanju katastarskih
podataka.
Najveći nedostatak u radu je nepostojanje
sigurnog vozila za obavljanje terenskih
poslova.
-

II IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
Po programu rada OV,urađeno je:
1. Odluka o određivanju prosječne
građevinske cijene za 1m2 korisne
stambene površine
Pored akata predviđenih po Programu rada
OV, doneseni su:
1. Rješenja -23
2. Zaključaka-3
3. Odluka o utvrđivanju javnog
interesa- 1
4. Odluka o gubljenju statusa
nekretnine u općoj upotrebi - 1
Ostale aktivnosti:
1. Rješenja -23rješavanje imovinskopravnih poslova za pojedine gradske
ulice formirane ranijih godina
regulacijskim planovima
2. suradnja sa OV i priprema odgovora
na vijećnička pitanja
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4.Služba za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša
I. RJEŠAVANJE PRISTIGLIH
PREDMETA
Do 31. 12. 2010. godine je zaprimljeno 352
zahtjeva. U tom periodu riješeno je 332
zahtjeva, što iznosi 94.31 % od ukupno
zaprimljenih zahtjeva.
U 2011. godini riješeno je 13 zahtjeva
podnesenih u 2010. godini, te je u ovoj godini
ukupno riješeno 345 predmeta.
Od predmeta zaprimljenih u 2011. godini
riješeno je:
- lokacijskih dozvola 88; neriješeno 4
- građevinskih dozvola 57
- uporabnih dozvola 40; neriješeno 6
- žalbe 3
- obnove postupka 1
- suglasnosti Službi za katastar i
imovinsko pravne poslove 30
- rješenja o etažiranju 3
- izmjene planova 11; neriješeno 11
- potvrda 32
- primjedbe 3
- suglasnosti, mišljenja i slično 27
- dostavljeno raznih podataka 18
- razne odluke 2
- razne dostave podataka,očitovanja,
obavijesti i sl. 18
U neriješene predmete spadaju: nekoliko
zahtjeva koji su kompletirani i koji će, nakon
uplaćenih pristojbi, biti vrlo brzo riješeni te
predmeti kojima nedostaje poneka suglasnost
ali su rješivi u kratkom roku, predmeti za koje
je zatražena dopuna podneska, zaprimljeno je
nekoliko službenih obavijesti, poziva i sl.
Ostali zavedeni predmeti nastaviti će se
rješavati u tekućoj godini.
II. RAD NA PROSTORNO PLANSKOJ
DOKUMENTACIJI:
2.1 Prema Programu rada općinskog
Načelnika („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj:2/11) Služba za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša je bila dužna
pripremiti sljedeće Odluke
1.
Odluka o pristupanju izradi izmjene i
dopune
regulacijskog
plana
„DURMIŠUŠA“ usvojena je na sjednici
Općinskog vijeća općine Posušje
broj: 01-23-68/10 od 01.12.2010.godine
Odlukom o javnoj raspravi izmjene
i
dopune
regulacijskog
plana
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„DURMIŠUŠA“ broj: 01-995/10 od
15.12.2010. godine prijedlog izmjene i
dopune
regulacijskog
plana
„DURMIŠUŠA“ stavljen je na javni uvid
u trajanju od 17.12.2010. godine do
17.01.2011. godine. Odluka o usvajanju
regulacijskog plana „DURMIŠUŠA“ usvojena na sjednici Općinskog vijeća
broj:
01-23-14/11.
od 28.01.2011.
godine.
Odluka o pristupanju izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „Lokvice“usvojena na sjednici Općinskog vijeća
broj: 01-23-14/11 od 28.01.2011.
godine, u fazi odabira izrađivača plana.
Odluka o usvajanju regulacijskog plana
„Blidinje“ (Rudo polje) – nije usvojena
jer je predlagač povukao prijedlog zbog
očitovanja MZ Rakitno.
Izrada izmjene i dopune regulacijskog
plana „Vinjanski dom - 2003“ Odluka
o pristupanju izradi regulacijskog plana
„Vinjanski dom-2003“ usvojena je na
sjednici Općinskog vijeća općine
Posušje broj: 02-02-1123/03 od
21.10.2003. godine.
Odlukom o javnoj raspravi izmjene i
dopune regulacijskog plana „Vinjanski
dom - 2003“ broj: 01-379/10 od
12.05.2010. godine prijedlog izmjene i
dopune regulacijskog plana „Vinjanski
dom-2003“ stavljen je na javni uvid u
trajanju od 17.05.2010. godine do
17.06.2010. godine.Termin održavanja
javne rasprave bio je 17.06.2010. godine
u 12 sati u vijećnici u zgradi općine
Posušje. U toku trajanja javnog uvida
zaprimljene su dvije primjedbe i trenutno
se radi na usuglašavanju plana sa danim
primjedbama.
Odluka o usvajanju izmjene i dopune
regulacijskog plana „Vinjanski dom“ –
nije usvojena zbog očitovanja MZ
Vinjani.
Izmjena i dopuna regulacijskog plana
„Donji Jukići (Jukića okuč) – Gornji
Jukići“
Odluka o pristupanju izradi regulacijskog
plana „Donji Jukići (Jukića okuč) –
Gornji Jukići“ usvojena je na sjednici
Općinskog vijeća općine Posušje broj: 0123-180/10 od 25.10.2010. godine.
Služba je dana 12.11.2010. godine
zatražila snimanje terena od Službe za

6.
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imovinsko-pravne, geodetske poslove i
katastar zbog izrade prijedloga
predmetnog plana.
Odluka o usvajanju izmjene i dopune
regulacijskog plana „Donji Jukići“
(Jukića okuč – Gornji Jukići) – nije
usvojen jer nije raspisan natječaj a
ukoliko se put izvede na terenu izvršit će
se katastarsko snimanje nakon čega plan
može uraditi i ova Služba.
Odluka o usvajanju izmjene i dopune
regulacijskog plana „Vrtline“ – nije
usvojen jer podnositelj zahtjeva nije
dostavio suglasnost vlasnika parcela
koje bi trebale biti obuhvaćene planom.

2.2. Odluke koje nisu bile predviđene
Programom rada općinskog načelika
(„Službeni
glasnik
općine
Posušje“,
broj:2/11) a koje je Služba za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša pripremila su:
1.
Odluka o pristupanju izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „Broćanac“
- usvojena od strane Općinskog vijeća
broj: 01-23-53/11 od 01.08.2011.
godine.
2. Odluka o pristupanju izradi izmjene i
dopune
regulacijskog
plana
„LANDEKE“ Ilijino brdo usvojena od
strane Općinskog vijeća broj: 01-2351/11 od 01.08.2011. godine.
3. Odluka o pristupanju izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „MOKRI
DOLAC“ - (Južni i jugozapadni dio)
usvojena od strane Općinskog vijeća
broj: 01-23-54/11 od 01.08.2011.
godine.
4.
Odluka o pristupanju izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „Trg ivana
Pavla II.“ usvojena od strane
Općinskog vijeća broj: 01-23-52/11 od
01.08.2011. godine.
5.
Odluka o pristupanju izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „Zgrada
općine Posušje Ul. fra. Grge Martića i
Ul. braće Šimića) - usvojena od strane
Općinskog vijeća broj: 01- 23-186/10 od
18.05.2011. godine.
6.
Pokrenuta je procedura za izradu
urbanističkih planova „STARKA DOČIĆ“ (Mrvelji d.o.o.), „Vinjanski
dom, itd.
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Odluka o pristupanju izradi izmjene i
dopune
regulacijskog
plana
„LOKVICE“ broj:01-23- 44/11 usvojena
na sjednici Općinskog vijeća općine
Posušje od 21.03.2011. godine,

VAŽNO: Za sve gore navedene planove za
koje još nije dovršena procedura usvajanje
(vrijedi i za planove čija je procedura
donošenja pokrenuta i prije 2011. godine) ova
Služba je uradila sve što je mogla i trebala
uraditi, međutim, veliki broj planova nije
usvojen iz više razloga a najčešći razlog je
očitovanje mjesnih zajednica. U svim
dosadašnjim predmetima mjesne zajednice su
protiv plana ili uopće neće da se očituju o
predmetnom planu, pa imamo situaciju da su
donesene odluke o javnoj raspravi, prijedlozi
planova prođu javni uvid, budu održane i javne
rasprave i tu procedura o usvajanju plana
zastane. O ovom problemu se općinsko Vijeće
treba ozbiljno pozabaviti.
III. RAD NA PRIPREMI NACRTA
ODLUKA
3.1.
Prema Programu rada općinskog
načelnika
(„Službeni
glasnik
općine
Posušje“, broj:2/11) Služba za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša je bila dužna
pripremiti sljedeće Odluke
1. Odluka o visinu godišnje grobne naknade
nije pripremljena jer su uprave groblja trebale
predložiti visinu godišnje naknade ali to nisu
učinile
2. Odluka o visinu naknade za dodijeljeno
grobno mjesto nije pripremljena jer su uprave
groblja trebale predložiti visinu naknade ali to
nisu učinile
3. Odluka o načinu i uvjetima za priključenje
na komunalnu infrastrukturu - usvojena
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom
redu
–
pripremljena
i
proslijeđena na usvajanje.
3.2. Odluke koje nisu bile predviđene
Programom rada općinskog načelnika
(„Službeni
glasnik
općine
Posušje“,
broj:2/11) a koje je Služba za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša pripremila su:
1. Odluka o odvodnji otpadnih voda na
području općine Posušje usvojena na sjednici
Općinskog vijeća općine Posušje broj: 01-2313/11 od 28.01.2011. godine,

3. travnja 2012. godine

2. Odluka o povjeravanju ovlasti usvojena na
sjednici Općinskog vijeća općine Posušje broj:
01-23-101/11 od 18.05.2011. godine.
IV. SURADNJA U RADU NA DONOŠENJU
NOVIH ZAKONSKIH PROPISA

1. Sudjelovanje u postupku pripreme novog
županijskog zakona o prostornom uređenju i
građenju.
2. Sudjelovanje u postupku izrade prostornog
plana ŽZH koji se sastoji od četiri zasebne
cjeline od kojih je jedna prostorni plan općine
Posušje.
V. OSTALE AKTIVNOSTI SLUŽBE
1. Suradnja s GAP-om
U procesu unapređenja rada državnih Službi
ova Služba je u 2011. godini dobila dva važna
softwera od GAP-a koja će joj uvelike pomoći
unaprijediti rad Službe (GIS softwer i MapInfo
softwer).
2. Ova Služba je učestvovala u obuci u
programu Quantum – GIS koje je organiziralo
Ministarstvo prostornog uređenja ŽZH u
suradnji sa „Pincom“
Te učestvovanje na raznim sjednicama,
seminarima i sl.
5. Služba za gospodarstvo, obnovu, razvitak
i CZ
Za sve djelatnike ove Službe, a na temelju
Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, na
početku 2011. godine urađeni su i potpisani
ciljevi izvedbe i obavljeno ocjenjivanje
djelatnika za prethodnu godinu. Također smo,
sukladno programu rada Općinskog vijeća
pripremili sve predviđene Odluke i informacije
za Vijeće.
U navedenom izvještajnom razdoblju u okviru
i opisu poslova unutar Službe odvijale su se
sljedeće značajne aktivnosti:
Uspješno je završen PERA Projekt koji se
odnosi na ruralni razvoj općine Posušje.
Ovaj projekt je realiziran u pet sela naše općine
(Jurišići, Polići, Megdan, Zagomile i Ćesića
Draga), s ciljem da kroz predložene projekte i
u suradnji s donatorima navedena sela dobiju
iznos od 10.000 KM za sufinanciranje
projekta.
Nakon što je uspješno završio projekt Lokalne
Akcijske Grupe „Blidinje i Čvrsnica“ (LAG
BiČ), u sklopu kojeg je izrađena zajednička
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razvojna strategija ruralnog područja za tri
općine, i to Posušje, Tomislavgrad i Jablanicu,
izvršena je priprema za promidžbu aktivnosti
realizacije određenih projekata iz strategije, od
čega su uspješno realizirana tri projekta u
vrijednosti od 28.228,00 KM. Zahvaljujući
uspješnoj realizaciji ovog projekta, u suradnji s
predstavnicima općine Tomislavgrad i
APRODEL-om (razvojnom agencijom iz
Madrida), kao i nevladinim organizacijama
stvorili su se dobri preduvjeti za nastavak
aktivnosti oko realizacije novih projekata za
ruralni razvoj općine.
U suradnji sa IFAD projektom koji se odnosi
na ruralni razvoj općina, pripremili smo dvije
aplikacije za fondaciju ODRAZ, asfaltiranje
puta u Podbiloj i lokalni vodovod u Vinjanima.
Realizacija ovih projekata se očekuje do kraja
godine.
U sklopu projekta pod nazivom „Razvoj
agrobiznisa u Hercegovini“ čiji je financijer
USAID, izvršena je priprema općine Posušje
za sudjelovanje u realizaciji ovog projekta čiji
se početak očekuje početkom 2012. godine.
Izradili smo aplikaciju za projekt asfaltiranja
dionice puta u zoni Osrdak prema javnom
pozivu Federalnog Ministarstva razvoja
poduzetništva i obrta. Aplikacija je sačinjena u
smislu dovršetka infrastrukturne izgradnje i
komunalnog opremanja poduzetničke zone
Osrdak. Za ovaj projekt potpisan je Ugovor i
odobrena su sredstva u iznosu od 80.000 KM,
koja će biti realizirana u 2012. godini.
Aplicirali smo devet projekata iz oblasti
prometne infrastrukture prema Federalnom
ministarstvu prometa i komunikacija u
ukupnom iznosu od 406.495 KM, gdje
očekujemo određena sredstva za realizaciju
ovih projekata.
Prema Federalnom ministarstvu okoliša i
turizma, a sukladno raspisanom tenderu
aplicirali smo projekte sanacije deponije
Konjovac, kao i sanacije dviju divljih deponija
na području općine Posušje.
Od Federalnog ministarstva obrazovanja smo
zatražili sredstva za projekt izgradnje
sanitarnog čvora u područnoj školi Tribistovo.
Odobren je iznos od 5.000 KM, a ukupna
vrijednost projekta je 12.075 KM.
Aplicirali smo projekt Vodovod Vinjani-Vir
prema Federalnom fondu zaštite okoliša. Ovo
je jedan od naših značajnijih infrastrukturnih
projekata gdje očekujemo iznos od 200.000
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KM za sufinanciranje projekta, čija bi
realizacija krenula u 2012-oj godini.
Isto tako sukladno projektnoj dokumentaciji
aplicirani su projekti i tražena su sredstva od
viših razina vlasti za nastavak radova na novoj
Osnovnoj školi (zatvaranje objekta i
postavljanje vanjskih otvora,
nastavak
građevinskih radova i sl.)
Važno je napomenuti da iznimno dobro
surađujemo sa svim domaćim i međunarodnim
organizacijama koje djeluju i rade u Bosni i
Hercegovini. Također, sudjelujemo na raznim
radnim sastancima, seminarima, predavanjima
i sl. koji su značajni i interesantni za našu
općinu.
ODSJEK INSPEKCIJSKIH POSLOVA
U izvještajnom periodu uz sve redovne
aktivnosti koje su predviđene u opisu
inspekcijskih poslova provedeno je i nekoliko
inspekcijskih akcija od
kojih izdvajamo
slijedeće:
- Kontrola ispravnosti vode iz vodovoda s
nadzorom provedbi mjera redovitog uzimanja
na bakteriološku i fizikalno-kemijsku analizu
uzoraka vode iz javnog vodovoda;
- Kontrola zdravstvene ispravnosti živežnih
namirnica i predmeta opće upotrebe u
prometu u suradnji s Agencijom za sigurnost
hrane;
- Akcija pojačanog nadzora nad osobama koje
na svojim radnim mjestima dolaze u dodir
sa živežnim namirnicama i predmetima opće
upotrebe s aspekta kontrole obavljenosti
periodičnog
polugodišnjeg
zdravstvenog
pregleda;
- U suradnji s Upravom za inspekcijske
poslove ŽZH provedena je akcija pojačanog
nadzora nad sanitarno-higijenskim uvjetima u
školskim i predškolskim objektima. Akcija je
provedena u svim predškolskim ustanovama, te
osnovnim i srednjim školama na području
općine Posušje;
- Obavljanje nadzora i poduzimanje zakonskih
mjera kojim se zabranjuje obavljanje
ugostiteljske, trgovačke i obrtničke djelatnosti
bez odobrenja izdanog od nadležnog tijela;
- Provođenje inspekcijskog nadzora i
poduzimanje zakonskih mjera sukladno
Zakonu o građenju i Zakonu o prostornom
uređenju.
Moramo također zamijetiti da je ove godine
bio trend smanjene izgradnje u našoj općini,
što je posljedica opće situacije i recesije.
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Svijest ljudi o potrebi pridržavanja propisa kod
izgradnje objekata popela se na dosta zavidnu
razinu, u čemu vidimo i našu zaslugu. Nešto su
veći problemi kada se pojedinci probaju
„švercati“ kroz bespravnu dogradnju i
proširenje objekta.
- Kontrola korištenja javnih površina za
postavljanje privremenih terasa i privremenih
objekata koji koriste javnu površinu za
obavljanje svoje djelatnosti;
- Kontrola radnog vremena ugostiteljskih
objekata, a provodi se konstantno u dane
vikenda u suradnji ss županijskom inspekcijom
i policijom.
Pojačani nadzor radnog vremena nad
ugostiteljskim objektima u kojem su uz naše
inspektore sudjelovali i županijski inspektori
pokazao se učinkovitim, jer s obzirom na
nelagodu i kasne sate nije bilo većih problema,
što je rezultiralo i smanjenjem prekoračenja
radnog vremena.
U izvještajnom razdoblju zaprimili smo više
obavijesti od Agencije za sigurnost hrane o
prisutnosti zdravstveno neispravne hrane na
tržištu, nakon čega je izvršavana stalna
provjera na širem području općine Posušje i
proveden nadzor sukladno podacima iz
obavijesti, te su povučeni svi artikli iz trgovina
koji su bili na popisu.
U okviru odsjeka za inspekcijske poslove u
izvješću za 2011-u godinu urađeno je sljedeće:
Ukupno obavljeno inspekcijskih nadzora
gdje je sačinjen zapisnik
Urađeno Rješenja sukladno zapisniku

266
79

Donijeto Zaključaka o izvršenju rješenja

6

Podneseno prekršajnih prijava

13

Dopisi i obavijesti strankama

91

Izdano uvjerenja

4
58

Obavljeno komisijskih pregleda za MTU

ODSJEK GOSPODARSTVA
U 2011-oj godini urađeni su svi poslovi
predviđeni Zakonom koji se odnose na
Statistiku i statistička istraživanja, a radi se o
mjesečnim, kvartalnim, polugodišnjim i
godišnjim izvješćima, procjenama, planovima,
izradi statističkih tabela i sl..
U okviru odsjeka gospodarstva imali smo 486
zaprimljenih predmeta za rješavanje i svi
predmeti su riješeni u zakonom propisanom
roku.
Broj riješenih predmeta po upravnom postupku
za osnivanje samostalnih radnji – djelatnosti,
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tvrtki društva, upisa u Registar poljoprivrednih
gospodarstava i klijenata, izdanih uvjerenja po
našoj evidencije prikazan je tabelarno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.

Samostalne trgovačke radnje
Samostalne obrtničke radnje
Samostalne ugostiteljske radnje
Tvrtke društva
Autoprijevoznička djelatnost
Odjave samostalnih radnji-djelatnosti
Odbijeni zahtjevi
Izdano uvjerenja
Proveden postupak i izdano uvjerenja
za upisu registar poljoprivrednih
gospodarstava i klijenata

24
32
19
37
14
29
7
129

Izdano odobrenja za manifestaciju
„Ilijino brdo 2011“
Izdano odobrenja za manifestaciju
„Dan domovinske zahvalnosti Vir
2011“
Izdano odobrenja za dan 15.08.2011.
godine, Blagdan Velike Gospe

24

126

13
32

- U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, tijekom cijele
godine radimo na uspostavi i vođenju registra
poljoprivrednih gospodarstava i registra
klijenata.
U
proteklom
izvještajnom
razdoblju
zaprimljeno je predmeta, upisano i izdano
potvrda za 126 osoba, što dovodi do ukupnog
broja od 634 upisa u Registar poljoprivrednih
gospodarstava i klijenata.
Osim upisa podataka u knjigu registra i
uspostave Internet konekcije sa Federalnim
ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva urađeno je skeniranje, unos i popuna
podataka u središnji server Ministarstva gdje se
vodi cjelokupna evidencija upisanih u centralni
Registar.
Najveći problem prilikom upisa u registar
predstavljaju neriješeni imovinsko-pravni
odnosi. Svi koji se dugoročno žele baviti
poljoprivredom i tražiti poticaje za svoju
djelatnost moraju se upisati u registar, jer
jedino na taj način stječu uvjete za ostvarivanje
potpora s bilo koje razine vlasti.
ODSJEK ZA CIVILNU ZAŠTITU
U odsjeku za civilnu zaštitu obavljali su se
poslovi i zadaće iz svoje nadležnosti, a u
skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i
spašavanju. Za navedeno izvještajno razdoblje
potrebno je navesti sljedeće značajnije
aktivnosti:
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- Izrada Programa razvoja zaštite i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća u općini Posušje
za razdoblje od 2012-2016 godine, koja je
usvojena na 37 sjednici Općinskog vijeća
općine Posušje;
- Rad na razvoju i jačanju sustava zaštite i
spašavanja na području općine;
- Nabavka opreme za civilnu zaštitu i
vatrogastvo u suradnji sa Županijskom
upravom civilne zaštite;
- Nabava sustava za uzbunjivanje (sirena);
- Obrada podataka za ažuriranje procjene
ugroženosti;
- Urađen je prijedlog plana utroška sredstava
prikupljenih po osnovu posebnih naknada
za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za
2012. godinu;
- Radili smo na prikupljanju podataka i izradi
evidencije radioaktivnih gromobrana na
području naše općine, te slanje podataka
Agenciji za zaštitu od zračenja i nuklearne
opasnosti u Sarajevo;
- Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu
općine
Posušje
radi
ustrojavanja
profesionalne vatrogasne postrojbe i
Operativnog centra civilne zaštite;
- Poduzete su sve aktivnosti od pripreme,
nabavke dodatne opreme i sve druge
potrebne
mjere
za
nadolazeću
protupožarnu sezonu;
- Održane dvije obuke kroz koje su prošli svi
djelatnici vatrogasne postrojbe, radi
usavršavanja i učinkovitijeg djelovanja u
slučaju opasnosti od izbijanja požara;
6. Služba za branitelje iz Domovinskog rata
•

•
•
•
•

Primjena Zakona o pravima branitelja i
članova njihovih obitelji („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 33/04,
56/05 i 70/07);
Zapremanje zahtjeva stranaka kao i
priprema za izlazak na komisiju I i II
stupnja;
Izrada i potpisivanje rješenja po
službenoj dužnosti za osobne i
obiteljske invalidnine;
Izrada i potpisivanje rješenja po
zahtjevu stranke za osobne i obiteljske
invalidnine;
Mjesečna izvješća prema Ministarstvu
hrvatskih branitelja Grude, izvješća
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Općinskom vijeću i Općinskom
načelniku;
• Unošenje podataka za sve korisnike
obiteljske i osobne invalidnine, kao i
njihov obračun;
• Zapremanje zahtjeva kao i zapremanje
potrebne dokumentacije za ratna
odličja;
• Redovita koordinacija sa Udrugom;
• Kompletiranje
dokumentacije
za
zdravstveno osiguranje;
• Praćenje rada Udruga kao i njihovo
redovito funkcioniranje;
• Vođenje evidencije o ratnim vojnim
invalidima za dodijeljene lokacije;
• Dostava podataka za:

oslobađanje plaćanja prijevoza
djece poginulih i RVI-a,

oslobađanje sukladno postotku
invalidnosti za djecu korisnika
dječjeg vrtića;
• Obilježavanje obljetnica poginulih
branitelja kao i polaganje vijenaca kod
spomenika na Dan općine, Dan svih
svetih;
• Stambeno zbrinjavanje.
Primjenom
Zakona o pravima obitelji
poginulih i nestalih, ratnih vojnih invalida u
2011. godini donijeto je:
•
•

•
•

36 RJEŠENJA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI,
422
KOMPLETIRANA
PREDMETA
PROSLJEĐENA
NA
INSTITUT
ZA
MEDICINSKO VJEŠTAČENJE U MOSTAR,
OD KOJIH JE -318 RJEŠENJEM ODBIJENO
ZBOG
POSTOTKA
INVALIDNOSTI
MANJEG OD 20 %.
40
ZAPRIMLJENIH
ŽALBI,
TE
PROSLJEĐENIH NA RJEŠAVANJE U
SARAJEVO,
5 UPRAVNIH SPOROVA POKRENUTO.

Također je vršen obračun za svaki mjesec
2011. godine:
•

922 KORISNIKA OSOBNE I OBITELJSKE
INVALIDNINE TE
MIRNODOPSKE
INVALIDNINE

Zaprimljeno:
-

•

143 UVJERENJA IZ SLUŽBENE
EVIDENCIJE
122 ZAMOLBI STRANAKA ZA
JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ
POKRENUTA 2 UPRAVNA SPORA ZBOG
RJEŠENJA O ODBIJANJU ZAHTJEVA ZA
PONOVNO ODLUČIVANJE PO OSNOVU
ODLIČJA (DOPUNJENI, KOMPLETIRANI I
PROSLJEĐENI NA RJEŠAVANJE U
SARAJEVO)
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Od šestog mjeseca 2011. godine vrši se
revizija svih predmeta u Službi (osobne,
obiteljske i mirnodopske invalidnine) i još
uvijek je u tijeku.

4.
5.

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

6.

Broj: 01-17/12
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 20.02.2012. godine
Petar Polić, v.r.
_________________________________

8.

Na temelju članka 38. stavak 1 točka 7. Statuta
općine Posušje (Službeni glasnik općine
Posušje broj:1/08, 8/08 i 2/10) Općinski
načelnik općine Posušje donio je:
PROGRAM RADA OPĆINSKOG
NAČELNIKA OPĆINE POSUŠJE
ZA 2012 GODINU
Općinski načelnik
Općinski načelnik općine Posušje poslove iz
svoje nadležnosti obavlja neposredno i putem
općinskih službi za upravu
U okviru neposrednog obavljanja dužnosti
najznačajniji poslovi će se odnositi na:
koordinaciju rada svih službi za upravu oko:
-izrade prostorno planske dokumentacije i
općih
akata
vezanih
za
definiranje
građevinskog zemljišta
-privođenje namjeni poslovnih zona
-izrade prostorno planske dokumentacije
-pripreme natječaja za dodjelu građevinskog
zemljišta
-stvaranje baze podataka bespravno izgrađenih
građevinskih objekata
Poslovi koji se obavljaju putem općinskih
službi za upravu, su podrobnije razrađeni u
okviru pojedinačnih programa službi za upravu
kako slijedi:
1.Služba za opću upravu i društvene
djelatnosti
1.
2.
3.

izrada nacrta rješenja iz radno-pravnog
statusa službenika i namještenika
izdavanje uvjerenja u skladu s člankom
169. i 170. ZUP-a
obavljanje poslova kadrovske politike za

7.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

3. travnja 2012. godine

upravljanje ljudskim resursima
obavljanje poslova u svezi provedbe
natječaja za dodjelu studentskih stipendija
sudjelovanje u izradi Programa rada
Općinskog načelnika
sudjelovanje u izradi izvješća Općinskog
načelnika
izrada nacrta Zaključka o osnivanju
radnog tijela za pripremu kulturnih
događanja pod nazivom “Posuško ljeto”
izrada nacrta Zaključka o osnivanju
odbora za provođenje turnira u nogometu
”Miljenko Nenadić” Posušje 2012.
suradnja s mjesnim zajednicama
donošenje rješenja po Zakonu o slobodi
pristupa
informacijama
sukladno
zahtjevima stranaka (ZOSPI)
prisustvovanje sjednicama Općinskog
vijeća
prisustvovanje sjednicama Općinskog
poglavarstva-kolegija,
te
vođenje
zapisnika
informiranje javnosti o radu Općinskog
načelnika i službi za upravu
informiranje javnosti putem WEB stranice
Općine Posušje
osiguranje materijalno-tehničkih uvjeta za
rad osnovnih škola
upis djece u osnovne škole
osiguranje prijevoza učenika
aktivnosti oko provedbe tradicionalnih
športskih događanja
aktivnosti oko provedbe tradicionalnih
kulturnih događanja
provedba Posuških igara bez granica 2012.
godine
održavanje redovitih mjesečnih predavanja
književnika Ivice Karamatića
ovjeravanje potpisa, rukopisa i prijepisa
izdavanje radnih knjižica
zaprimanje zahtjeva, zavođenje predmeta
u odgovarajuće upisnike i djelovodnike,
kao i u aplikaciju Docunovu, te skeniranje
dokumenata
arhiviranje predmeta
slanje, razvrstavanje i dostavljanje pošte
izdavanje putnih naloga, zaduživanje i
razduživanje službenih vozila
vođenje postupka zaključenja braka
svakodnevni unos podataka iz matičnih
knjiga u aplikaciju Datanovu
izdavanje izvoda iz matičnih knjiga
suradnja s Agencijom za identifikacijske
dokumente, evidenciju i razmjenu
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podataka
32. suradnja s OSCE-om
33. suradnja s nevladinim organizacijama
34. suradnja s općinama i drugim tijelima
uprave u ŽZH i šire
35. organiziranje rada Službe i Centra za
pružanje usluga građanima (šalter sale)
36. redovito praćenje propisa na državnoj,
federalnoj, županijskoj i općinskoj razini
37. nabavka uredskog materijala i drugih
potrepština za potrebe službi za upravu
38. angažiranje oko priprema za Posuško
ljeto, Dan općine i drugih kulturnih,
športskih i inih događanja u Općini
39. kao i do sada suradnja s Općinskim
načelnikom, tajnikom tijela državne
službe, pomoćnicima načelnika i drugim
službenicima i namještenicima Općine
40. obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti
Službe i po nalogu Općinskog načelnika
2. Služba za financije
IZRADA DOKUMENTACIJE U SKLADU
SA ZAKONIMA KOJI REGULIRAJU
SUSTAV PRORAČUNA
- Izrada Prijedloga Proračuna općine Posušje
za 2012. godinu rok:veljača, ožujak
- Izrada Prijedloga Odluke o izvršenju
Proračuna za 2012. godinu. rok:veljača,
ožujak
- Izrada godišnjeg obračuna za 2011.godinu;
rok: veljača
- Izrada konsolidiranog godišnjeg obračuna;
rok: veljača
- Izrada izvješća za 2011. godinu za
Načelnika i Općinsko vijeće: rok:
travanj,svibanj
- Izrada mjesečnih obrazaca za neporezne
prihode ; rok: mjesečno
- Izrada tromjesečnog, polugodišnjeg i
devetomjesečnog izvješća za 2012. god.
Rok: tromjesečno
- Izrada eventualnog rebalansa (izmjene i
dopune) proračuna za 2012. godinu.
drugo polugodište
- Izrada i praćenje petogodišnjeg plana
investicija (ažuriranje), rok kolovoz, rujan
PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM
NABAVKAMA

-
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Provedba natječaja sukladno Zakonu o
javnim nabavkama, rok: kontinuirano kroz
godinu
Analiza ušteda primjenom Zakona o
javnim nabavkama rok: travanj, svibanj

USPOSTAVLJANJE TREZORSKOG
POSLOVANJA U OPĆINI U SKLADU SA
VAŽEĆIM ZAKONIMA O PRORAČUNU
I TREZORU U F BIH
-

Instaliranje odgovarajućih programa za
prijelaz na trezorsko poslovanje
- Edukacija djelatnika Službe, na
uspostavljanju trezorskog poslovanja
(Rokovi ovise o terminima koje definiraju
zakonski propisi iz ove oblasti te organizaciji
seminara od strane Saveza općina i gradova i
eventualno županijske razine vlasti)
PRAĆENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA
ZA 2012. GODINU UZ DOSTAVU
REDOVITIH IZVJEŠĆA ŽUPANIJI
OPĆINSKOM VIJEĆU I NAČELNIKU
-

kvartalno
polugodišnje
godišnje

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

na razini općine
na razini županije
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na razini federacije

rok: kontinuirano kroz godinu
IZRADA ODGOVARAJUĆIH
PRAVILNIKA ODLUKA I NAPUTAKA
TE SUDJELOVANJE U PRIPREMI
ODLUKA IZ DOMENA DRUGIH SLUŽBI
PO NALOGU I SUGESTIJI
-

Načelnika
Općinskog vijeća
Viših razina vlasti
Federalnog ureda za reviziju

rok: po potrebi kontinuirano kroz godinu
EDUKACIJA DJELATNIKA SLUŽBE ZA
FINANCIJE
- praćenje propisa iz domena proračuna
- praćenje propisa iz domena računovodstva i
financija
- praćenje i primjena propisa iz domena
Zakona o javnim nabavkama
- praćenje propisa iz domena poreza i
doprinosa
- sudjelovanje na odgovarajućim stručnim
seminarima
rok: kontinuirano kroz godinu
INFORMATIZACIJA SLUŽBE ZA
FINANCIJE
-

opremanje službe računalnom opremom
informatička edukacija djelatnika
instaliranje programa za vođenje
knjigovodstva proračuna i pripremanje
financijskih izvješća.

rok: kontinuirano kroz godinu
JAVNA PREZENTACIJA PRORAČUNA
- organiziranje javne rasprave po mjesnim
zajednicama na temu nacrta proračuna,rok:
studeni,prosinac
- suradnja sa OSCE- om i nevladinim
udrugama, rok: kontinuirano kroz godinu.
OBAVLJANJE UPRAVNIH POSLOVA IZ
NADLEŽNOSTI TIJELA UPRAVE U
SKLADU SA ZAKONOM

3. travnja 2012. godine

Rok: kontinuirano kroz godinu
3. Služba za imovinsko-pravne, geodetske
poslove i katastar
- Radovi na sređivanju katastra u programu
GLM za općinu Posušje
- Vektorizacija katastarskih planova po
zahtjevu za ulazak u Plan poslova za
2012.god. Federalnoj geodetskoj upravi
- Rad na izlaganju podataka premjera za
k.o.Konjsko Bare po Ugovoru potpisanom
između općine Posušje i Federalne uprave
za geodetske i imovinsko-pravne poslove
ukoliko se usvoji Zakon o premjeru i
katastru, koji bi omogućio izlaganje
podataka premjera, jer je Zakon o
zemljišnim knjigama stavio odredbe
Zakona o premjeru i katastru nekretnina i
Zakona o premjeru i katastru zemljišta koje
se odnose na izlaganje podataka van snage.
- Rad na rješavanju neriješenih imovinskopravnih poslova za ranije izgrađene puteve
na terenu općine Posušje ,kao i za druge
objekte od značaja za općinu
- Legalizacija bespravno izgrađenih objekata
na državnom zemljištu u k.o.Zavelim
k.o.Vinjani- odnosi se na imovinskopravno rješavanje, jer su geodetske
podloge urađene u 2010. godini
- Poslovi po zahtjevima stranaka
- Poslovi po zahtjevima ostalih općinskih
službi za upravu
- Priprema prijedloga za općinsko vijeće po
Programu rada vijeća
- Sudjelovanje u izradi Programa rada
Općinskog načelnika
- Sudjelovanje u izradi izvješća Općinskog
načelnika
- Prisustvovanje
sjednicama Općinskog
vijeća
- Prisustvovanje sjednicama Općinskog
poglavarstva
- Suradnja s općinama i drugim tijelima
uprave u ŽZH i šire
- Ostali poslovi koji se Službi stave u
nedležnost
4.Služba za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša
1. RJEŠAVANJE PRISTIGLIH
PREDMETA
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- Rješavati pristigle predmete za izdavanje
lokacijskih dozvola za legalizaciju već
izgrađenih ili gradnju novih objekata
prema Zakonu o prostornom uređenju
(„Narodne novine ŽZH“ broj: 4/99, 15/01 i
10/03) i Zakonu o upravnom postupku
(„Službene novine FBiH“ broj: 2/98,
48/99) i drugim važećim propisima.
- Rješavati pristigle predmete za izdavanje
građevinskih dozvola za legalizaciju već
izgrađenih ili gradnju novih objekata
prema Zakonu o građenju („Narodne
novine ŽZH“ broj: 4/99, 15/01 i 10/03) i
Zakonu o upravnom postupku („Službene
novine FBiH“ broj: 2/98, 48/99) i drugim
važećim propisima.
- Rješavati pristigle predmete za izdavanje
uporabnih dozvola prema Zakonu o
građenju („Narodne novine ŽZH“ broj:
4/99, 15/01 i 10/03) i Zakonu o upravnom
postupku („Službene novine FBiH“ broj:
2/98, 48/99) i drugim važećim propisima.
- Rješavati pristigle predmete za izdavanje
potvrda i uvjerenja u skladu s člankom
169. i 70. Zakonu o upravnom postupku
(„Službene novine FBiH“ broj: 2/98,
48/99)
- Rješavati pristigle predmete za izdavanje
raznih suglasnosti, potvrda, mišljenja i
sl.unutar općinskih Službi na osnovu
evidencije Službe.
2. RAD NA PROSTORNO PLANSKOJ
DOKUMENTACIJI
Urbanistički planovi koji bi trebali biti
realizirani u ovoj godini su sljedeći:
1.
2.
3.

Odluka o usvajanju regulacijskog plana
„BLIDINJE“ (Rudo polje)
ROK: 3 – 4 mjesec
Odluka o usvajanju izmjene i dopune
regulacijskog plana „Vinjaski dom“
ROK: 5-6 mjesec
Odluka o usvajanju izmjene i dopune
regulacijskog plana „Donji Jukići (Jukića
okuč) – Gornji Jukići “
ROK: 5 - 6 mjesec

Rješavati predmete za izmjenu prostorno
planske dokumentacije prema pristiglim
zahtjevima i po predmetima za izmjenu
prostorno planske dokumentacije pokrenute od

strane Općinskog
načelnika.

3. travnja 2012. godine

vijeća

i

Općinskog

3. RAD NA PRIPREMI NACRTA ODLUKA

Učestvovati sa ostalim Službama i javnim
ustanovama u pripremi nacrta novih i izmjena
postojećih Odluka za koje se pokaže potreba
njihovog donošenja, ukoliko ih je moguće
donijeti u skladu sa važećim Zakonskim
propisima.
4.

SURADNJA U RADU NA DONOŠENJU
NOVIH ZAKONSKIH PROPISA I
PROSTORNO PLANSKIH
DOKUMENATA NA NIVOU F BiH I ŽZH

- Učestvovati u pripremi, izradi i donošenju
novog prostornog plana ŽZH
- Učestvovati u pripremi, izradi i donošenju
novog Zakona o prostornom uređenju i
Zakona o građenju FBiH
- Učestvovati u pripremi, izradi i donošenju
novog Zakona o prostornom uređenju i
Zakona o građenju ŽZH..
- Učestvovati u pripremi, izradi i donošenju
novog Zakona o legalizaciji ŽZH
Uz navedene prijedloge Služba će pokretati
procedure za izradu i usvajanje planova po
pristiglim zahtjevima ili po službenoj dužnosti
kao i proceduru za donošenje i drugih propisa a
koji se odnose na problematiku iz djelokruga
ove Službe a prema ukazanoj potrebi.
5. OSTALE AKTIVNOSTI SLUŽBE
- U procesu unapređenja rada državnih
Službi ova Služba je u 2010. godini dobila
dva važna softvera od GAP-a koja će joj
uvelike pomoći unapređenju rada Službe,
riječ je o GIS softveru i MapInfo softveru.
Za zaposlenike ove Službe Općina Posušje
treba osigurati obuku za rad u navedenim
softverima. Službu čeka iznimno velik
posao u prijenosu informacija iz postojećih
u nove softvere., te unošenje podataka i
stvaranje baze podataka, kako bi se sve
promjene mogle biti dostupne građanima,
kada se stvori baza podataka olakšat će se
rad Službe (GAP je prestao sa radom i
teško da će se nešto od navedenog ostvariti
u 2012. godini).
- Suradnju sa Ministarstvom prostornog
uređenja ŽZH nastojati podići na viši nivo.
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- Praćenje i proučavanje postojećih i
novousvojenih zakona, odluka i pravilnika
- Priprema i dostava izvješća na zahtjev
Ministarstva prostornog uređenja i zaštite
okoliša ŽZH i nadležnom federalnom
Ministarstvu
- Priprema i dostava izvješća za Općinskog
načelnika.
- Priprema i dostava izvješća za Općinsko
vijeće
- Predlaganje rješenja o uređenju grada i
ostalih naseljenih područja općine.
- Informiranje građana o prostorno planskoj
dokumentaciji i uvjetima gradnje na
konkretnim lokacijama.
- Predstavljati Službu na raznim sastancima,
seminarima i sl.

-

-

Služba za gospodarstvo, obnovu, razvita
i CZ

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO
Pored svih redovnih, svakodnevnih aktivnosti
u okviru Službe, a na temelju Pravilnika o
unutrašnjem ustrojstvu, planirane su sljedeće
aktivnosti u 2012-oj godini:
-

-

-

-

Sukladno usvojenom Programu rada
Općinskog Vijeća za 2012-u godinu u
obvezi smo pripremiti sve materijale koji
se odnose na našu Službu (u okviru
normativnog
i
tematsko-analitičkog
dijela);
Služba će donositi i izdavati odobrenja za
obavljanje djelatnosti na temelju već
postojećih
Zakona
i to: Zakona o
trgovini, Zakona o turističko-ugostiteljskoj
djelatnosti,
Zakona
o
unutarnjem
cestovnom
prometu,
Zakona
o
gospodarskim društvima, Zakona o obrtu,
Zakona o upravnom postupku i ostalih
podzakonskih akata i drugih propisa;
Izdavanje raznih uvjerenja iz oblasti
gospodarstva;
Sve poslove koji su definirani Zakonom o
statistici i statističkim istraživanjima, a
radi se o statističkim izvješćima iz oblasti
poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva,
trgovine, rada i socijalne skrbi,
zapošljavanja,
javnih
društvenih
djelatnosti, stanovništva, itd;
Sudjelovanje u radu sa GAP projektom u
okviru radne grupe za provođenje
trogodišnjeg općinskog akcijskog plana;

Nastavak dobre suradnje sa svim domaćim
i međunarodnim organizacijama koje
djeluju u BiH, a sve u cilju što bolje
promidžbe naše Općine.

ODSJEK ZA RAZVOJ

5.

3. travnja 2012. godine

-

-

-

Nastavak realizacije projekata i aktivnosti
koji su započeti u prošloj godini;
Izrada i aplikacija razvojnih projekata iz
općinske Strategije razvoja kroz tendere
koji budu u tijeku u narednoj godini;
Apliciranje na IPA fondove kao i
dostavljanje prioritetnih projekata općine
preko viših razina vlasti u BiH;
Praćenje i izrada izvješća o implementaciji
projekata koji su u tijeku;
Suradnja u operacionalizaciji projekta
CREDO u općini Posušje u suradnji sa
REDAH-om iz Mostara;
Sudjelovanje u aktivnostima i poslovima
koji za krajnji cilj imaju završetak poslova
na dovršetku poduzetničke zone „Osrdak“
i stavljanje zone u funkciju;
Sudjelovanje u radu na projektima i
programima za razvoj poljoprivrede;
Suradnja
s
drugim
razvojnim
organizacijama i institucijama u BiH u
kojima se može postići konkretan interes
za općinu Posušje;
Rad na prijemu zahtjeva za upis u Registar
poljoprivrednih gospodarstava i Registar
klijenata, obrada i uspostava registra, kako
bi na osnovu planirane proizvodnje za
2012-u godinu naši poljoprivrednici mogli
ostvariti novčanu podršku s viših razina
vlasti.

ODSJEK ZA CIVILNU ZAŠTITU
Za poslove koji se odnose na civilnu zaštitu u
2012-oj godini planirane su sljedeće aktivnosti:
- Priprema
ljudstva
i
MTS-a
za
protupožarnu sezonu za 2012. godinu;
- Obučavanje i opremanje Vatrogasne
postrojbe, te nabavka profesionalnih škara
za vađenje unesrećenih u prometu;
- Rad na unapređenju i jačanju sustava
zaštite i spašavanja na području naše
općine, koji treba osigurati preventivnu i
operativnu funkciju zaštite i spašavanja
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i
drugih nesreća;
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Obuka
struktura zaštite i spašavanja
(stožera, povjerenika i povjerenstava za
procjenu šteta);
Rad na pripremi i donošenju Plana zaštite i
spašavanja od prirodnih i drugih nesreća
za područje općine Posušje;
Suradnja sa Županijskom i Federalnom
upravom civilne zaštite;
Druge djelatnosti iz nadležnosti Službe, a
pozivajući se na Zakon o zaštiti i
spašavanju od prirodnih i drugih nesreća.

ODSJEK INSPEKCIJSKIH POSLOVA
Osim redovitih inspekcijskih poslova koji su
predviđeni Zakonom, za 2012-u godinu
planirane su i sljedeće dodatne aktivnosti:
- Kontrola i nadzor nad radnjama koje rade
bez odobrenja;
- Kontrola korištenja javnih površina
(vanjske terase i reklamni panoi koji se
nalaze na javnoj površini);
- Povećan nadzor u proizvodnji i prodaji
hrane i namirnica u trgovinama
prehrambene robe;
- Suradnja s lovačkim i ribolovnim
društvima u općini i poduzimanje
odgovarajućih mjera u sprječavanju šteta;
- Nadzor inspekcije po pitanju bespravne
gradnje i nadogradnje objekata;
- Sve ostale aktivnosti koje su u okviru
inspekcijskog nadzora po ukazanim
potrebama.

6. Služba za branitelje iz Domovinskog rata
- Sukladno preuzetom Zakonu o osnovnim
pravima vojnih invalida i porodica palih
boraca („Službeni list R BiH“, broj: 2/92,
6/94 i 13/94), te Zakona o pravima
branitelja i članova njihovih obitelji
(„Službene novine Federacije BiH“, broj:
33/04, 56/05 i 70/07), Zakona o
provođenju kontrole zakonitosti korištenje
prava iz oblasti braniteljsko-invalidske
zaštite („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 82/09), Pravilnika o formiranju i radu
revizorskih timova za kontrolu i
revizorskog tima za koordinaciju te
Pravilnika o načinu i postupku vršenja
revizije („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 14/10) obavlja se revizija za
sve
korisnike
osobne,
obiteljske
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invalidnine kao i mirnodopskih invalidnina
(preispitivanje svih uvjerenja o pripadnosti
i okolnostima pod kojima je osoba ranjena,
ozlijeđena, oboljela, poginula, umrla, po
osnovu kojih su priznata određena prava iz
oblasti braniteljsko-invalidske zaštite i
dokumentacije na temelju koje su izdana
uvjerenja, medicinske dokumentacije i
revizija svih rješenja kojima su priznata
prava na osobnu invalidninu, dodatak za
njegu i pomoć druge osobe, ortopedski
dodatak, obiteljsku invalidninu i uvećanu
obiteljsku invalidninu).
Tekući poslovi i zadaci Službe:
- vođenje upravnog postupka i upravnog
spora i drugih stručnih poslova koji se
odnose na prava ratnih vojnih invalida i
članova obitelji poginulih i nestalih u
Domovinskom ratu, te mirnodopskih
vojnih invalida,
- unosi i mjesečni obračuni korisnika
osobnih, mirnodopskih i obiteljskih
invalidnina,
- zaprimanje zamolbi za jednokratnu
novčanu pomoć te prosljeđivanje na daljnje
rješavanje u Ministarstvo branitelja i
invalida Domovinskog rata Grude,
- zaprimanje i prosljeđivanje dokumentacije
Ministarstvu, u svezi zdravstvenog
osiguranja za sve korisnike,
- sastanci sa udrugama oko tekuće
problematike,
- praćenje i održavanje godišnjica poginulih
branitelja na području općine,
- uređenje i održavanje spomen obilježja, te
grobova poginulih branitelja,
- raditi na primjeni županijskog zakona o
dopunskim pravima ratnih vojnih invalida i
obitelji poginulih i nestalih,
- praćenje i kontrola već dodijeljenog
građevinskog zemljišta i građevinskog
zemljišta koja se dodjeljuju,
- praćenje stanja i koordinacija oko
dodijeljenih stanova od strane Ministarstva
branitelja iz Domovinskog rata Grude
- dostavljanje redovitih izvješća Općinskom
načelniku,
Općinskom
vijeću
i
Ministarstvu hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata Grude, te Federalnom
ministarstvu branitelja u Sarajevo,
- vođenje i arhiviranje predmeta,
- rad sa strankama,
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- obavljanje i drugih poslova iz svoje
nadležnosti.
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informiranja, a objavit će se
glasniku općine Posušje.

u Službenom

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

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

Broj: 01-17/12
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 20.02.2012. godine
Petar Polić, v.r.
_________________________________

Broj: 01-101/12
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 21.2.2012. godine
Petar Polić, v.r.
_________________________________

Na temelju članka 29. točka 7. Zakona o zaštite
i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća („Službene novine
Federacije BiH“, broj:39/03; 22/06. i 43/10),
članka 33. Pravilnika o načinu rada i
funkcioniranju stožera i povjerenika civilne
zaštite („Službene novine Federacije BiH“,
broj 77/06 i 05/07), članka 9. točke 6. Odluka o
organiziranju i funkcioniranju zaštite i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj 13/09), na prijedlog
Stožera civilne zaštite općine Posušje,
Općinski načelnik, d o n o s i

PROTOKOL
o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
u Županiji Zapadnohercegovačkoj

ODLUKU
o prestanku stanja prirodne nesreće
I.
Ovom Odlukom ukida se stanje prirodne
nesreće na cijelom području općine Posušje
uzrokovano velikim snježnim padalinama i
niskim temperaturama proglašeno Odlukom
broj:01-73/12. od 6.2.2012. godine.
II.
Zadužuje se Općinski stožer civilne zaštite da i
dalje prati stanje na ugroženom području, te na
temelju istog utvrđuje opseg i potrebe za
angažiranjem snaga i sredstava civilne zaštite.

Ožujak 2012. godine

SADRŽAJ

I. Uvod ...........................................................................44

III.
Utvrđuje se rok Općinskom povjerenstvu za
procjenu šteta da u roku od najviše 30 dana od
dana stupanja na snagu ove Odluke, izvrši
prosudbu šteta na području Općine Posušje
uzrokovanih velikim snježnim padalinama i
niskim temperaturama.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
ista će biti saopćena putem sredstava javnog

II. Pravni okvir .............................................................45
III. Uloga i zadaci nadležnih tijela .............................46
III. a Ministarstvo unutarnjih poslova ......................46
III. b Centri za socijalni rad .......................................47
III. c Zdravstvene ustanove..........................................48
III. d Sudovi i tužiteljstvo ............................................48
III. e Ministarstvo zdravstva,
rada i socijalne skrbi……………………………..48
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III. f Ministarstvo obrazovanja, znanosti,
kulture i športa ......................................................48
III. g Općine ..................................................................48
III. h Nevladine organizacije ......................................49
IV. Završne odredbe.....................................................49

II. PRAVNI OKVIR
Ovaj protokol o postupanju u slučaju nasilja
u obitelji temelji se na sljedećim važećim
zakonima i podzakonskim aktima:
•
•

I. UVOD
Cilj Protokola o postupanju u slučaju
nasilja u obitelji (u daljnjem tekstu: nasilja)
u Županiji Zapadnohercegovačkoj (u
daljnjem tekstu: Protokol) jeste osigurati
uvjete za cjelovit rad nadležnih tijela, a radi
unaprjeđenja zaštite i pružanja pomoći žrtvi
nasilja u obitelji, kao i promjeni
vrijednosnog sustava u cilju nenasilnog
rješavanja sukoba i dosljednoj primjeni
važećeg zakonodavstva te uvažavanja
ravnopravnosti spolova.
Ovim protokolom želi se propisati
standardizacija postupaka svih mjerodavnih
tijela u slučaju kada se dogodi nasilje u
obitelji s tim što pod pojmom „nasilje u
obitelji“ podrazumijevamo sve radnje koje
su obuhvaćene člankom 6. Zakona o nasilju
u obitelji FBiH („Službene novine FBiH“,
broj: 22/05), odnosno pod nasiljem u
obitelji podrazumijevamo sljedeće radnje:
„svaku primjenu fizičke sile ili psihičke
prisile na tjelesni ili psihički integritet člana
obitelji; svako postupanje jednog člana
obitelji koje može prouzročiti ili izazvati
opasnost da će prouzročiti tjelesnu ili
duševnu bol ili ekonomsku štetu;
prouzročenje osjećaja straha ili osobne
ugroženosti ili povrede dostojanstva člana
obitelji ucjenom ili drugom prisilom; fizički
napad člana obitelji na drugog člana obitelji
bez obzira je li nastupila tjelesna povreda ili
ne; verbalni napad, vrijeđanje, psovanje,
nazivanje pogrdnim imenima, te drugi
načini grubog uznemiravanja člana obitelji
od drugog člana obitelji; seksualno
uznemiravanje, uhođenje i svi drugi oblici
uznemiravanja drugog člana obitelji;
oštećenje ili uništenje zajedničke imovine
ili imovine u posjedu ili pokušaj činjenja
toga; propuštanje dužne pažnje nadzora
prema drugom članu obitelji ili nepružanje
pomoći i zaštite tom članu obitelji“.
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•
•
•

•

•
•

•

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji FBiH
(„Službene novine FBiH“, broj: 22/05)
Obiteljski zakon FBiH („Službene novine
FBiH“, broj: 35/05)
Kazneni zakon FBiH („Službene novine
FBiH“, broj: 36/03)
Zakon o jednakopravnosti spolova BiH
(„Službeni glasnik BiH“, broj: 16/03)
Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih
žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom
(„Narodne
novine
Županije
Zapadnohercegovačke“,
broj:
16/01,
11/02, 4/04 i 9/05)
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštiti
civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s
djecom („Službene novine FBiH“, broj:
36/99, 54/04, 39/06 i 14/09)
Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih
mjera koje su u nadležnosti policije
(„Službene novine FBiH“, broj: 9/06)
Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih
mjera obveznog liječenja od ovisnosti od
alkoholu, opojnim drogama ili drugim
psihotropnih supstancija učinitelja nasilja u
obitelji („Službene novine FBiH“, broj:
23/08)
Pravilnik o načinu i mjestu provedbe
zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog
tretmana učinitelja nasilja u obitelji
(„Službene novine FBiH“, broj: 60/06).

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u
obitelji u Županiji Zapadnohercegovačkoj
propisat će načela i procedure te regulirati
problematiku smještaja žrtava nasilja u obitelji.
Temeljna načela pri postupanju sa žrtvama
nasilja su:
• postići da se problem nasilja u obitelji
ne tretira kao privatni već kao javni
društveni problem;
• informirati žrtve nasilja o mogućnosti
prijave nasilja i zaštititi ih;
• postupajući prema žrtvama nasilja,
nadležna tijela i ustanove dužne su
osigurati rodnoosjetljiv tretman;
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postupajući prema žrtvi, nadležna
tijela i ustanove dužne su postupati
prema načelu najboljeg interesa žrtve
vodeći računa o njenom zdravstvenom,
emocionalnom i psihofizičkom stanju;
savjetovati se i uvažavati preporuke
stručnjaka o načinu postupanja sa
žrtvama nasilja;
počinitelja
nasilja
upoznati
s
mogućnostima
uključivanja
u
psihosocijalni
tretman
bez
prejudiciranja
njegove
kaznene
odgovornosti s ciljem pomoći u
promjeni njegovog ponašanja;
obavijestiti stranku – žrtvu nasilja o
daljem postupanju.

Procedure određuju tko, što i na koji način
treba raditi, kao i moguće vrste
pomoći.
Protokol predviđa da svaka potpisnica preuzme
svoj dio obveza sukladno zakonu ili javnoj
ovlasti te uređuje partnerske odnose aktera.
1.1. Ukoliko se nasilje prijavi policiji, ona u
svim slučajevima obavještava centar za
socijalni rad, a po potrebi i nadležnu
zdravstvenu ustanovu. Očevid i druge
izvide kaznenih djela vrši policija, a
djelatnici centara za socijalni rad, po
potrebi i mogućnostima, izlazit će na
mjesto izvršenja nasilja u obitelji.
1.2. Ukoliko se nasilje u obitelji prijavi centru
za socijalni rad (u daljnjem tekstu: centar),
centar obavještava policiju, a njegovi
djelatnici,
ovisno
o
potrebi
i
mogućnostima, zajedno s policijskim
službenicima izlaze na mjesto izvršenja
nasilja u obitelji.
1.3. Ukoliko se nasilje u obitelji prijavi
nevladinim organizacijama koje se bave
problemom nasilja u obitelji (uključujući
SOS telefon), one su obvezne slučaj
prijaviti i centru i policiji.
1.4. Ukoliko žrtva sama zatraži medicinsku
pomoć, obveza je zdravstvene ustanove
slučaj nasilja prijaviti i policiji i centru te
omogućiti izdavanje ozljednog lista
uzimajući u obzir stanje žrtve.

prevencije nasilja u obitelji. Prevencija nasilja
u obitelji podrazumijeva tri kategorije:
1.

primarna
prevencija:
sprječavanje
pojave
nasilja,
podizanje
svijesti,
kampanje, edukacija i edukativni programi
za djecu i adolescente;
sekundarna prevencija: identifikacija
čimbenika rizika i rizičnih skupina,
ostvarivanje pomoći, otvaranje SOS
telefona i pravno savjetovanje;
tercijarna prevencija: provedba odredaba
koje sprječavaju pojavu daljnjeg nasilja,
kao što je pružanje izravne pomoći
žrtvama nasilja, otvaranje sigurnih kuća,
učinkovite policijske intervencije, sudske
presude te rad s nasilnicima.

2.

3.

III.a MINISTARSTVO UNUTARNJIH
POSLOVA
Cilj protokola postupanja policije je zaštititi
žrtvu od daljnjeg nasilja u obitelji, odnosno
raditi na suzbijanju nasilja u obitelji radi zaštite
opstojnosti i zdravlja obitelji te sprječavanja
svih vidova i oblika nasilja u obitelji, kao i
izvršavanja drugih kaznenih djela, ubojstava,
samoubojstava, nanošenja teških tjelesnih
ozljeda, fizičkog i psihičkog zlostavljanja,
spolnih delikata, maloljetničke delikvencije,
suzbijanju zlouporabe opojnih droga i drugih
vidova ovisnosti te same provedbe Strateškog
plana za prevenciju nasilja u obitelji FBiH.
U slučaju saznanja o nasilju u obitelji policijski
službenici dužni su postupati na sljedeći način:
•

III. ULOGA I ZADACI NADLEŽNIH
TIJELA
Nadležna tijela obuhvaćena ovim protokolom
dužna su kontinuirano poduzimati mjere
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•

prilikom zaprimanja informacija da je
izvršeno nasilje u obitelji, neodložno
prikupiti što više informacija o događaju
– izvršenom nasilju; pored temeljnih
podataka koji obuhvaćaju osnovne
podatke o žrtvi, počinitelju, eventualnim
svjedocima,
adresi
događaja,
posljedicama izvršenog nasilja, policija
treba pokušati saznati više informacija o
počinitelju (je li sklon nasilju, je li
osuđivan i za koja kaznena djela, je li
duševni bolesnik, je li sklon opijanju
alkoholom, konzumira li opojne droge i
slično), odnosno podataka o kojima će
ovisiti jačina i brojnost policijskih
službenika koji će izići na intervenciju;
odmah po saznanju o izvršenom nasilju
u obitelji izići na mjesto događaja, s tim
da će broj policajaca, koji izlaze na
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intervenciju, ovisiti o sigurnosnoj
procjeni, ali preporučuje se da na
intervenciju iziđu minimalno dva
policijska službenika;
kada je žrtva ili počinitelj nasilja u
obitelji ženskog spola, poželjno je da u
sastavu policijske ophodnje, koja izlazi
na mjesto događaja, bude i policijska
službenica;
nakon utvrđivanja
vjerodostojnosti
prijave, voditelj smjene (ili drugi
policijski službenik kojeg on ovlasti)
obavještava centar o izvršenom nasilju,
a po potrebi i nadležnu zdravstvenu
ustanovu;
dolaskom na mjesto događaja odmah,
ovisno o zatečenom stanju, utvrditi tko
je počinitelj, a tko žrtva, spriječiti
počinitelja u daljem nasilničkom
ponašanju i zaštititi žrtvu nasilja te joj
po potrebi omogućiti zdravstveno
zbrinjavanje;
ovisno o postojećoj situaciji, može
počinitelja lišiti slobode te će razmotriti
podnošenje zahtjeva za izricanje zaštitne
mjere;
nakon toga pristupiti prikupljanju
dokaza koji će poslužiti u sudskom
postupku;
u slučaju da nadležni sud izrekne
zaštitne mjere iz članka 9, stavka 1,
točki 1, 2 i 4 Zakona o zaštiti od nasilja
u obitelji FBiH, policija će provoditi ih
na način propisan Pravilnikom o načinu
provedbe zaštitnih mjera koje su u
nadležnosti policije („Službene novine
FBiH“, broj 9/06),
Obavijestiti žrtvu o rezultatima istrage
nakon okončanja istrage, kao i o
daljnjem postupanju.

III. b CENTRI ZA SOCIJALNI RAD
Prvenstveni zadatak centara za socijalni rad (u
daljnjem tekstu: centara) jeste unaprjeđenje
zaštite žrtava nasilja, pogotovo nasilja u
obitelji, prevencija nasilja, razvoj mjera zaštite
prava i dobrobiti osoba izloženih nasilju.
Kada uposlenik centra od bilo koga i na bilo
koji način (pismeno, usmeno, telefonom,
saznanjem od medija, tijekom nekog drugog
postupka koji se vodi pred istim) sazna za
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nasilje, pogotovo nasilje u obitelji, ili zaprimi
obavijest o sumnji da je počinjeno nasilje,
dužan je postupiti na sljedeći način:
• bez odgode prijaviti događaj policiji bez
obzira je li to već učinilo drugo tijelo te
dostaviti sve zaprimljene informacije o
slučaju, a o dojavi i saznanju sačiniti
službenu zabilješku u koju će unijeti
podatke o žrtvi, nasilniku i počinjenom
nasilju te odmah oformiti spis;
• žrtvu nasilja smjestiti u sigurnu kuću ili
adekvatan sigurni smještaj (ako oni postoje)
u slučaju žurnog zbrinjavanja žrtve nasilja
uslijed ozbiljnosti slučaja, a potom
obavijestiti policiju;
• bez odgode uspostaviti kontakt sa žrtvom;
• upoznati žrtvu nasilja, odnosno njenog
zakonskog zastupnika ili skrbnika o
njezinim zakonskim pravima, posebno o
pravima djeteta na zaštitu od svakog oblika
nasilja i zanemarivanja, kao i svim mjerama
i radnjama koje će u daljem postupku centar
poduzeti, a koje su važne za zaštitu
sigurnosti žrtve, odnosno sigurnosti djeteta,
naročito u pogledu smještaja žrtve i djeteta
u sklonište u suradnji s odgovarajućim
nevladinim organizacijama; pomoći žrtvi
nasilja kod ostvarivanja prava i posredovati
kod ostvarivanja prava na besplatnu
zdravstvenu pomoć ili je uputiti u
odgovarajuće savjetovalište; prema žrtvi
postupati sa senzibilitetom za problem
nasilja, pogotovo nasilja u obitelji, njegove
uzroke i različite pojavne oblike pri čemu
će se tijekom svakog postupanja žrtvi
iskazivati posebno razumijevanje za njen
problem;
• ovisno o postojećoj situaciji, razmotriti
podnošenje zahtjeva za izricanje zaštitne
mjere;
• u slučaju pokrenutih kaznenih, odnosno
prekršajnih
postupaka,
u
svakom
pojedinačnom slučaju, rukovodeći se
načelom
najboljeg
interesa
djeteta,
razmotriti jesu li zaštićena prava i interesi
djeteta te, u protivnom, djetetu imenovati
posebnog skrbnika za potrebe tih
postupaka;
• omogućiti žrtvi da nesmetano i bez straha
iznese sve činjenice relevantne za
utvrđivanje počinjenog nasilja prema njoj i
djeci, a posebno sve činjenice koje se tiču
nazočenja djece činu nasilja ili izloženosti
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djece nasilju na bilo koji način (u slučaju
potrebe za žurnom zaštitom djece,
usmjerene prema trenutnoj zaštiti žrtve
nasilja s djecom, odmah poduzeti mjere za
zaštitu djece); pri tome će se naročito
obratiti pažnja i provjeriti okolnosti vezane
uz trajanje, kontinuitet i način počinjenog
nasilja, eventualno ranije nasilje i
izloženost žrtve i djece nasilju te jesu li
nadležna tijela već postupala u slučaju
nasilja i u kojem obujmu; pri postupanju
treba voditi računa o zaštiti žrtve pred
tijelom uprave, posebno njene sigurnosti i
odvojeno saslušati žrtvu i nasilnika;
radi dodatnog utvrđivanja činjeničnog
stanja, utvrditi relevantne činjenice
razgovorom s uposlenicima odgojnoobrazovnih
ustanova,
obiteljskim
liječnikom te ostalim osobama koje bi
mogle dati relevantnu informaciju o svim
okolnostima počinjenog nasilja;
o svakoj poduzetoj radnji sačiniti zapisnik,
izvješće ili službenu zabilješku;
na traženje nadležnog tužiteljstva ili suda,
centar je dužan odmah dostaviti svu
dokumentaciju koja je od značaja za
razjašnjavanje i dokazivanje kaznenog
djela, odnosno prekršaja (nalaz i mišljenje
psihologa te drugu dokumentaciju o
izvršenju poduzetih mjera);
na poziv policije, poduzeti mjere radi
trenutnog zbrinjavanja žrtve, pogotovo
djeteta ili maloljetnika, i informativnog
razgovora kod postupanja u svezi s nasiljem
u obitelji.

III. c ZDRAVSTVENE USTANOVE
Zdravstvene ustanove su dužne pružiti žrtvi
nasilja sveukupnu zdravstvenu zaštitu u cilju
očuvanja fizičkog i psihičkog zdravlja žrtve
kao i sanacije nastalih ozljeda i psihotrauma.
U slučaju sumnje da je ozljeda ili zdravstveno
stanje posljedica nasilja, zdravstveni radnik je
dužan pažljivo razgovarati s osobom i saznati
što više okolnosti u svezi s ozljedom ili
zdravstvenim stanjem.
U slučaju saznanja o počinjenom nasilju
zdravstveni radnik je dužan postupati na
sljedeći način:
• bez odgode o nasilju obavijestiti policiju;
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• utvrditi uzroke i način nastanka ozljeda te
obaviti potpuni zdravstveni pregled;
• u slučaju tjelesne ozljede, izdati ozljedbeni
list; prijavu treba voditi u posebnom
protokolu za ozljede i u kartonu pacijenta;
• na zahtjev nadležnog tužiteljstva ili suda,
zdravstvene ustanove dužne su
žurno
dostaviti svu dokumentaciju koja je od
značaja za rasvjetljavanje nasilja u obitelji;
• ukoliko je žrtva nasilja osoba s duševnim
smetnjama
ili
osoba
liječena
od
alkoholizma i drugih ovisnosti, po potrebi
je uputiti na liječenje, odnosno prisilno
hospitalizirati i o tome obavijestiti centar i
policiju;
• ukoliko je nasilnik osoba s duševnim
smetnjama
ili
osoba
liječena
od
alkoholizma i drugih ovisnosti, po potrebi
je uputiti na liječenje, odnosno prisilno
hospitalizirati i o tome obavijestiti centar i
policiju, a prije njenog puštanja zdravstvena
ustanova, koja ga je uputila na liječenje, o
tome mora obavijestiti centar.
III. d SUDOVI I TUŽITELJSTVO
Pravosudna tijela obvezuju se da će što
učinkovitije
iskoristiti
sve
zakonske
mogućnosti, propisane pozitivnim propisima,
kako bi žrtvi nasilja omogućila sudsku zaštitu.
Pravosudna tijela (sudovi i/ili tužiteljstvo)
obvezuju se:
• u predmetima vezanim uz nasilje postupati
žurno;
• sud pred kojim se vodi postupak, vezano uz
zaštitu prava i interesa žrtava nasilja,
mjerodavnom centru i policiji dostavit će
obavijest o pokretanju postupka i po
okončanju postupka pravomoćnu odluku;
• tijekom vođenja postupka žrtvu nasilja
poučiti o njenim pravima;
• osigurati zaštitu žrtve nasilja unutar zgrade
suda.
III. e MINISTARSTVO ZDRAVSTVA,
RADA I SOCIJALNE SKRBI
Ministarstvo će inicirati izmjene odredbi
Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih
žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom („Narodne
novine ŽZH“, broj: 16/01, 11/02, 4/04 i 9/05) i
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njegovo usklađivanje sa zakonskim rješenjima
kojima se regulira oblast nasilja s ciljem
definiranja žrtava nasilja kao korisnika
socijalne zaštite te osiguravanja sredstava za
snošenja troškova smještaja u sigurnim
kućama.
Ministarstvo se obvezuje navedeno učiniti do
kraja tekuće godine.
III. f MINISTARSTVO
OBRAZOVANJA,
ZNANOSTI, KULTURE I
ŠPORTA
Ministarstvo obrazovanja, znanosti,
kulture i športa izradit će plan
edukativnih programa prevencije nasilja
koji će obuhvaćati djecu predškolskog,
osnovnoškolskog i srednjoškolskog
uzrasta.
Program treba uključivati djecu, roditelje i
obrazovne stručnjake, policijske službenike i
djelatnike centara za socijalni rad.
Preporučuje se pokretanje kampanja na
početku nastavne godine.
Edukativni program prevencije nasilja, koji će
se provoditi u obrazovnim institucijama, može
predložiti i drugo ministarstvo, druga tijela
uprave ili nevladine organizacije.
Takav program mora dobiti suglasnost
Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i
športa. Pokretač kampanje obvezan je, po
njenom završetku, dostaviti pismeno izviješće
ovom Ministarstvu.
III. g OPĆINE
Općine Grude, Ljubuški, Posušje i Široki
Brijeg obvezuju se, na prijedlog nadležnih
centara za socijalni rad, žrtvama obiteljskog
nasilja sa svojih područja osigurati jednokratnu
pomoć.
III. h NEVLADINE
ORGANIZACIJE
Nevladine organizacije (u daljnjem tekstu:
NVO) poduzimat će aktivnosti u cilju
senzibiliziranja javnosti o problemu nasilja u
obitelji, sukladno svojim mogućnostima.
O svim saznanjima o slučajevima nasilja u
obitelji informirat će nadležne institucije.
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NVO poduzet će sve mjere iz svoje nadležnosti
kako bi pomogle žrtvama nasilja u obitelji.
Kao potpisnice ovog protokola, NVO će
postupati na sljedeći način:
• u slučaju saznanja o nasilju u obitelju
informirat će nadležne državne institucije,
prije svega policiju i centre za socijalni rad;
• omogućavat će smještaj žrtve nasilja u
sigurnu kuću na pismeni prijedlog policije
ili mjerodavnog centra za socijalni rad
sukladno raspoloživim kapacitetima;
• uslijed hitnosti slučaja može samostalno
zbrinuti žrtvu u sigurnu kuću te potom
odmah obavijestiti policiju i centar za
socijalni rad;
• smještaj žrtve u sigurnu kuću može
uslijediti samo uz suglasnost same žrtve i
uz uvjet prihvaćanja pravila kućnog reda;
• za vrijeme smještaja u sigurnoj kući
osiguravat će žrtvi nasilja osnovne
egzistencijalne potrebe (hrana, higijena i
sl.) i psihosocijalnu potporu;
• za vrijeme smještaja u sigurnoj kući
posredovat će kod ostvarivanja drugih
prava žrtve u suradnji s drugim
institucijama
(zdravstvena,
socijalna,
pravna pomoć);
• vodit će dokumentaciju o prihvatu žrtve,
poduzetim aktivnostima i eventualnim
provedenim psihološkim tretmanima;
• o napuštanju sigurne kuće u pismenoj formi
informirat će mjerodavni centar za socijalni
rad.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Sva tijela, koja sudjeluju u otkrivanju i
suzbijanju nasilja u obitelji te pružanju
pomoći i zaštite osobama izloženim
nasilju, dužna su postupati sukladno
odredbama ovog protokola, pri tom
posebno vodeći računa o sigurnosti i
dignitetu žrtve nasilja, kao i o sigurnosti
i dignitetu djelatnika službi koji su
izravno uključeni u obradu slučajeva
nasilja u obitelji.
Ovaj protokol izrađen je na temelju
važećih zakonskih propisa.
Po donošenju ovog protokola zadužuju
se sva resorna ministarstva da upoznaju
tijela i ustanove iz svoga djelokruga s
činjenicom njegova donošenja i svrhom
donošenja, da osiguraju njegovu
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dostupnost i poduzmu sve potrebne
mjere radi njegove dosljedne primjene.
Odgovorne osobe nadležnih tijela, koja
su odgovorna za primjenu ovog
protokola, svojim potpisom potvrdit će
upoznatost s njegovim odredbama i
preuzeti odgovornost za njegovu
primjenu.
Ovaj protokol stupa na snagu danom
potpisivanja i objavit će se u
„Narodnim
novinama
Županije
Zapadnohercegovačke“ kao i u
službenim glasnicima općina potpisnica
protokola.

U Širokom Brijegu, 07. ožujka 2012.
godine

......................................................................
.....
Ministarstvo unutarnjih poslova
skrbi
Zdravko Boras, ministar

...................................................................

..................................................................................
..... Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa
Brijeg
Helena Lončar, ministrica

...................................................................
Županijski sud Široki

...........................................................................
.........
Općinski sud Ljubuški
Milena Perić, predsjednica

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne
Stjepan Bogut, ministar

Dragica Šimić, predsjednica

...............................................................
Općinski sud Široki Brijeg
Franjo Ravlija, predsjednik

..................................................................................
..
Županijsko tužiteljstvo Široki Brijeg
Vesna Ćavar, glavna tužiteljica

..........................................................

.................................................................................
.....

..........................................................

Općina Grude
Viktor Marić, načelnik
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Općina Ljubuški
Nevenko Barbarić, načelnik
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Općina Posušje
Petar Polić, načelnik

................................................................................
.......
Općina Široki Brijeg
Miro Kraljević, načelnik

........................................................
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.......
Centar za socijalni rad Ljubuški
Posušje
Jozo Barišić, ravnatelj

.......................................................

Centar za socijalni rad Grude
Veselko Pezer, ravnatelj

Centar za socijalni rad
Marinka Jukić, ravnateljica

................................................................................
........
Centar za socijalni rad Široki Brijeg
Radmila Gašpar, ravnateljica

.........................................................
Majčino selo Međugorje
fra Svetozar Kraljević, ravnatelj

.......................................................................
...........
Caritas Mostar
Mirjana Vlaho, voditeljica Prihvatilišta Mirjam
direktorica

.............................................................
NVO Žena BiH
Azra Hasanbegović, izvršna
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