
Na  temelju  članaka  16.  stavak  1.  točka  1.  i 
stavka 2. tog članka, a u svezi sa člankom 165. 
Zakona  o  zaštiti  od  požara  i  vatrogastvu 
(„Službene novine FBiH“, broj: 64/09) i članka 
114.  stavak  2.  Statuta  općine  Posušje 
(„Općinski  glasnik  broj:  1/08,  8/08  i  2/10), 
Općinsko vijeće, na 7. sjednici održanoj dana 
18.7.2013.godine, donijelo je:  
           

O D L U K U
o organiziranju i funkcioniranju zaštite od 

požara i vatrogastvu na prostoru općine 
Posušje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom  Odlukom,  uređuje  se  organizacija  i 
funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva 
na  prostoru  općine  Posušje,  utvrđuje 
nadležnost  Općinskog  vijeća,  općinskog 
načelnika,  općinskih  službi  za  upravu  i 
općinske  službe  za  gospodarstvo,  obnovu, 
razvitak  i  civilnu  zaštitu,  (odsjek  za  civilnu 
zaštitu)  obveze  drugih  institucija,  pravnih  i 
fizičkih  osoba  i  građana,  u  planiranju, 
organiziranju  i  provođenju  zaštite  od  požara, 
organiziranje  vatrogasne  djelatnosti,  kao  i 
financiranje zaštite od požara i  vatrogastva u 
općini Posušje.

Članak 2.
Općina  Posušje  kao  jedinica  lokalne 
samouprave, temeljni je nositelj organiziranja i 
provođenja zaštite od požara i vatrogastva na 
prostoru općine.
Zaštita  od  požara  i  vatrogastvo  iz  stavka  1. 
ovog članka, organizira se i provodi na način 
utvrđen  Zakonom  o  zaštiti  od  požara  i 
vatrogastvu  („Službene  novine  FBiH“  broj: 
64/09,  u  daljnjem  tekstu:  Zakon),  propisima 
županije  iz  ove  oblasti   i  ovom Odlukom u 
okviru  jedinstvenog  sustava  zaštite  i 
spašavanja  ljudi  i  materijalnih  dobara  od 
prirodnih  i  drugih  nesreća,  koji  je  uređen 
Zakonom  o  zaštiti  i  spašavanju  ljudi  i 
materijalnih  dobara  od  prirodnih  i  drugih 
nesreća („Službene novine FBiH“, broj: 39/03, 
22/06  i  43/10,  u  daljnjem  tekstu:  Zakon  o 
zaštiti i spašavanju).

Članak 3.
Vatrogastvo  je  obvezna  javna  služba  čija  je 
temeljna djelatnost zaštita i spašavanje ljudi i 
materijalnih  dobara  od  požara,  a  trajno  i 

neometano  djelovanje  ove  Službe  osigurava 
općina Posušje, na način predviđen Zakonom.
Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna 
djelatnost,  koja je u funkciji  zaštite temeljnih 
ljudskih  prava  na  život  i  materijalna  dobra, 
zbog čega predstavlja poseban javni interes za 
općinu Posušje.

II  NADLEŽNOST TIJELA VLASTI 
     OPĆINE POSUŠJE

Članak 4.
Općinsko vijeće Posušje,  u  oblasti  zaštite  od 
požara i vatrogastva: 
1) Utvrđuje  Procjenu ugroženosti  od požara 

za  prostor  općine  Posušje,  u  skladu  s 
Metodologijom  za  izradu  procjene 
ugroženosti  od  požara  („Službene  novine 
FBiH“, broj: 8/11);

2) Utvrđuje  Program  razvoja  zaštite  od 
požara  i  vatrogastvu  općine  Posušje,  u 
okviru  Programa  razvoja  zaštite  i 
spašavanja  ljudi  i  materijalnih  dobara  od 
prirodnih i drugih nesreća općine Posušje;

3) Donosi  Plan  zaštite  od  požara  općine 
Posušje, u skladu s Uredbom o sadržaju i 
načinu izrade i  sadržaju planova zaštite  i 
spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i 
planova  zaštite  od  požara  („Službene 
novine  FBiH“,  broj:  8/11)  i  osigurava 
realizaciju tog plana;

4) Razmatra  stanje  zaštite  od  požara  i 
vatrogastva na  prostoru općine  i  utvrđuje 
odgovarajuće  mjere  za  dogradnju  i 
efikasno funkcioniranje vatrogastva;

5) Donosi  Odluku  o  utemeljenju 
Profesionalne  vatrogasne  postrojbe 
općine(u daljnjem tekstu PVP);

6) Donosi  Odluku  o  organizaciji  i  radu 
dimnjačarske  djelatnosti,  rokove  čišćenja 
dimnjaka,  uvjete  za  vršenje  dimnjačarske 
službe  te  druga  pitanja  od  značaja  za 
obavljanje  dimnjačarske  djelatnosti,  te 
obavljanje  nadzora  nad  radom 
dimnjačarske službe;

7) Planira i  osigurava financijska sredstva u 
Proračunu  općine  za  financiranje  potreba 
zaštite  od  požara  i  vatrogastva  iz 
nadležnosti općine.

Članak 5.
Općinski  načelnik,  u  oblasti  zaštite  od 
požara  i  vatrogastva,  na  prijedlog  Službe 
za gospodarstvo, obnovu, razvitak i civilnu 
zaštitu (odsjek za civilnu zaštitu):
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1) Predlaže Općinskom vijeću donošenje 
Plana  zaštite  od  požara  iz  članka  4. 
stavak 1. točka 3) ove Odluke;

2) Predlaže Općinskom vijeću donošenje 
Odluke o utemeljenju PVP iz članka 4. 
stavak 1. točka 5) ove Odluke;

3) Utvrđuje  osobnu  i  materijalnu 
formaciju  PVP  iz  točke  2)  ovog 
članka;

4) Dragovoljno  vatrogasno  društvo  ili 
dragovoljna  vatrogasna  postrojba  u 
tom  društvu,  proglašava  Službom  za 
zaštitu  od  požara  općine  Posušje,  na 
način  predviđen  podzakonskim 
propisom,  donesenim  na  temelju 
Zakona o zaštiti i spašavanju, a koji se 
odnosi na ustrojavanje službi zaštite i 
spašavanja ljudi  i  materijalnih dobara 
od prirodnih i drugih nesreća;

5) Utvrđuje  uvjete,  prioritete  i  način 
korištenja  financijskih  sredstava 
prikupljenih na Posebnom jedinstvenom 
transakcijskom  računu  iz  članka  22. 
ove  Odluke,  za  nabavku  vatrogasne 
opreme,  tehničkih  i  drugih  sredstava, 
stručno  obučavanje  i  osposobljavanje 
vatrogasaca,  održavanje  opreme  i 
vatrogasnih sredstava,  te investicijsku 
izgradnju  i  opremanje  objekata  za 
potrebe vatrogasne postrojbe;

      6) Donosi Odluku o izmjenama i dopunama
          Pravilnika   o   unutarnjoj   organizaciji 
          općinskih  službi   za  upravu  i  drugih 
          službi  u  općini  Posušje, uz suglasnost 
          Općinskog vijeća, za potrebe realizacije 
          aktivnosti iz članka 18. ove Odluke

Članak 6.
Općinske  službe  za  upravu,  u  oblasti 
zaštite  od  požara  i  vatrogastva,  u  okviru 
svog  djelokruga  rada,  organiziraju  i 
provode  zaštitu  od  požara,  radi  zaštite 
ljudstva i materijalnih dobara koja koriste 
u svom radu.
Pored  poslova  iz  stavka  1.  ovog  članka, 
obavljaju  i  sljedeće  poslove  zaštite  od 
požara:
1) Učestvuju  u  izradi  Procjene 

ugroženosti  od  požara  Programa 
razvoja zaštite od požara i vatrogastva 
iz članka 4. stavak 1. točka 1) i 2) ove 
Odluke,  iz  oblasti  za  koju  su 
utemeljeni;

2) U  okviru  svoje  redovite  djelatnosti 
realiziraju zadaće u oblasti  zaštite  od 

požara koji su utvrđeni u dokumentima 
iz točke 1) ovog članka, koji se odnose 
na oblast za koju su utemeljeni 

3) Vrše i druge poslove zaštite od požara 
i  vatrogastva u skladu sa  Zakonom i 
drugim propisima, kojima je utvrđena 
ova oblast.

Članak 7.
Za  obavljanje  poslova  iz  oblasti  zaštite  od 
požara  i  vatrogastva,  u  Službi  za 
gospodarstvo,obnovu,razvitak i civilnu zaštitu, 
općine  Posušje,  (odsjek  za  civilnu  zaštitu), 
osniva se organizacijska jedinica za zaštitu od 
požara i vatrogastvo.

Članak 8.
Služba  za  gospodarstvo,obnovu,razvitak  i 
civilnu  zaštitu,  (odjel  za  civilnu  zaštitu)  kao 
temeljno  stručno  tijelo  u  općini  Posušje  za 
oblast zaštite od požara i vatrogastva, obavlja 
sljedeće poslove: 

1) Poduzima  odgovarajuće  mjere  i 
aktivnosti na organizaciji i provođenju 
zaštite  od  požara  i  vatrogastva  na 
prostoru općine;

2) Obavlja stručne i druge poslove koji se 
odnose  na  organiziranje  PVP općine, 
predlaže  i  poduzima  mjere  na 
osiguravanju kadrovskih, materijalnih, 
tehničkih i drugih uvjeta , potrebnih za 
efikasan  rad  i  funkcioniranje  te 
postrojbe  i  u  tim pitanjima  ostvaruje 
suradnju  s  županijskom  upravom 
civilne zaštite;

3) Definira  i  predlaže  pitanja  koja  se 
odnose  na  razvoj  zaštite  od  požara  i 
vatrogastva u okviru Programa razvoja 
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih 
dobara  od  prirodnih  i  drugih  nesreća 
općine Posušje, a što se vrši u suradnji 
sa ostalim službama za upravu općine;

4) Nositelj  je  aktivnosti  na  izradi  Plana 
zaštite od požara iz članka 4. stavak 1. 
točka  3)  ove  Odluke  i  osigurava 
njegovu realizaciju uz učešće službi za 
upravu  općine  i  drugih  institucija  i 
tijela;

5) Predlaže  osobnu  i  materijalnu 
formaciju  PVP općine;

6) Planira i osigurava provođenje obuke i 
stručno osposobljavanje i usavršavanje 
pripadnika PVP općine i drugih osoba 
koje se bave poslovima vatrogastva;
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7) Pruža  stručnu  i  drugu  pomoć 
dragovoljnim vatrogasnim društvima , 
radi  uspješnog  obavljanja  poslova 
zaštite  od  požara  i  vatrogastva  iz 
njihove  nadležnosti  od  značaja  za 
vatrogastvo,  a  posebne  aktivnosti 
provodi kod onih vatrogasnih društava 
u  kojima  je  utemeljena  dragovoljna 
vatrogasna  postrojba  radi 
osposobljavanja  te  postrojbe  za 
efikasno  učešće  u  gašenju  požara  na 
prostoru općine 

8) Ostvaruje  suradnju  sa  pravnim 
osobama  u  kojima  su  osnovane 
vatrogasne  postrojbe  radi 
osposobljavanja  tih  postrojbi  za 
efikasno  gašenje  požara  i  mogućeg 
učešća tih postrojbi na gašenju požara 
van objekta i prostora pravne osobe na 
prostoru općine;

9) Ostvaruje suradnju sa službama civilne 
zaštite susjednih općina u pitanjima od 
zajedničkog  interesa  za  zaštitu  od 
požara i vatrogastva;

10) U  okviru  Operativnog  centra  civilne 
zaštite,  organizira  funkcionalni  dio 
informacijskog  sustava  za  zaštitu  od 
požara i vatrogastva;

11) Planira  financijska  sredstva  u 
proračunu  općine  za  financiranje 
potreba zaštite od požara i vatrogastva 
iz nadležnosti općine;

12) Vrši i druge poslove iz oblasti zaštite 
od  požara  i  vatrogastva,  koji  su 
Zakonom,  propisima  županije  te 
Odlukama Općinskog vijeća, stavljeni 
u nadležnost  Službe za gospodarstvo, 
obnovu,  razvitak  i  civilnu  zaštitu, 
(odsjek  za  civilnu  zaštitu),  općine 
Posušje.

III     DUŽNOSTI OPĆINSKIH SLUŽBI ZA   
           UPRAVU DRUGIH INSTITUCIJA, 
           PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA I 
           GRAĐANA U OBLASTI ZAŠTITE OD 
           POŽARA

Članak 9.
Organizacija i funkcioniranje zaštite od požara 
u općini Posušje, utvrđuje se u Planu zaštite od 
požara,  iz  članka  4.  stavak1.  točka  3)  ove 
Odluke.

Članak 10.
Zaštitu  od  požara  dužni  su  da  organiziraju  i 
provode  općinske  službe  za  upravu  i  druge 

institucije, pravne i fizičke osobe, te građani, u 
svim  građevinama  i  prostorima  u  kojima 
borave  i  rade,  uključujući  i  šume,  šumska  i 
poljoprivredna zemljišta, kao i ostale prirodne 
resurse na prostoru općine Posušje.
Vlasnici  ili  korisnici  građevina  i  prostora, 
upravitelji stambenih objekata, kao i vlasnici i 
korisnici  šuma,  šumskog  i  poljoprivrednog 
zemljišta iz stavka 1. ovog članka, odgovorni 
su za  zaštitu  od  požara  u  tim građevinama  i 
prostorima.

Članak 11.
Tijela  uprave  i  druge  institucije,  pravne  i 
fizičke  osobe,  građani  iz  članka  10.stavak 1. 
ove  Odluke,  dužni  su  izvršavati  zadaće, 
odnosno mjere  zaštite  od  požara,  utvrđene  u 
Planu zaštite od požara općine Posušje, koji se 
na njih odnose.
Plan  zaštite  od  požara,  za  vlastite  potrebe, 
obvezno donose i općinske službe za upravu i 
druge  institucije  i  pravne  osobe  koje  budu 
određene u Planu zaštite od požara iz stavka 1. 
ovog članka.

Članak 12.
Pravne osobe, tijela uprave i druge institucije 
na prostoru općine Posušje,  dužni  su donijeti 
opći akt-pravilnik zaštite od požara, kojim će 
utvrditi  cjelokupnu  organizaciju  zaštite  od 
požara  i  način  njenog  funkcioniranja  u 
građevinama  i  prostorima  koje  ta  pravna 
osoba,  tijelo  uprave  ili  institucija  koristi  u 
svom radu, u skladu sa vrstom djelatnosti koju 
obavljaju i procesom rada.

Članak 13.
Pravne osobe, državna tijela i druge institucije, 
dužni  su  upoznati  sve  zaposlene  osobe  sa 
općim aktom iz članka 12. ove Odluke, kao i 
provoditi  stručnu obuku i  osposobljavanje  za 
zaštitu od požara, na način predviđen člankom 
12 sl. Zakona.

Članak 14.
Pravne  osobe,  općinska  tijela  uprave,  druge 
institucije  i  građani,  dužni  su  Operativnom 
centru  civilne  zaštite,  iz  članka  8.  stavak  1. 
točka  10)  ove  Odluke,  dostavljati  podatke  o 
događajima koji se odnose na pojave požara i 
eksplozija,  širenje  požara,  uzrocima  nastanka 
požara,  objektima  i  prostoru  koji  je  ugrožen 
požarom,  vatrogasnim  postrojbama  i  drugim 
snagama  angažiranim  na  gašenju  požara, 
nastalim posljedicama i  drugim podacima od 
značaja  za  pojavu  požara  ili  eksplozije  na 
određenom prostoru.
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Članak 15.
Javno  komunalno  poduzeće-VODOVOD-
Posušje  koje  upravlja  vodovodom  i 
hidrantskom  mrežom  na  prostoru  općine, 
dužno  je  pri  izgradnji,  rekonstrukciji  i 
korištenju  ovih  mreža,  osigurati  propisani 
protočni kapacitet i pritisak vode u hidrantskoj 
mreži za potrebe gašenja požara.
Javno komunalno poduzeće iz stavka 1. ovog 
članka, je dužno stalno održavati u ispravnom 
stanju hidrantsku mrežu na prostoru općine, o 
čemu treba voditi odgovarajuću evidenciju i o 
tome izvještavati PVP općine Posušje.

Članak 16.
Vlasnici  i  korisnici  građevina  i  prostora  i 
upravitelji  stambenih  objekata,  u  čijim 
građevinama i objektima je izvedena unutarnja 
i  vanjska  hidrantska  mreža,  drugi  uređaji  i 
oprema za gašenje požara, kao i sustavi aktivne 
zaštite od požara, dužni su te uređaje, opremu i 
sustave,  stalno  održavati  u  ispravnom stanju, 
redovito vršiti  njihovu kontrolu ispravnosti,  o 
čemu moraju voditi odgovarajuću evidenciju.

IV  ORGANIZIRANJE VATROGASNE 
      DJELATNOSTI

Članak 17.
Na  temelju  pokazatelja  o  potrebnom  broju 
vatrogasaca  utvrđenih  u  Procjeni  ugroženosti 
od  požara  općine  Posušje,  u  Planu  zaštite 
požara  općine  Posušje,  utvrdit  će  se  ukupan 
broj vatrogasaca, koji je potreban za efikasno 
djelovanje PVP na prostoru općine Posušje.

Članak 18.
Zaposlenici koji su na dan donošenja Zakona, 
bili  zaposleni  u  JP  Profesionalnu  vatrogasnu 
postrojbu  Posušje,  od  dana  primjene  ove 
Odluke,  postaju  uposlenici  Službe  za 
gospodarstvo,  obnovu,  razvitak  i  civilnu 
zaštitu, općine Posušje u okviru tijela državne 
službe  općine  Posušje,  na  način  predviđen 
Zakonom.
Postojeća  JP  Profesionalna  vatrogasna 
postrojba  Posušje  gubi  svoj  pravni 
subjektivitet,  a  objekti,  oprema,  tehnička  i 
druga sredstva kojima ista raspolaže, preuzima 
nadležno tijelo iz stavka 1. ovog članka.

Članak 19.
Područje  djelovanja  PVP  iz  članka  8.  ove 
Odluke, je područje općine Posušje, s tim da se 
po  zapovjedi  Službe  za  civilnu  zaštitu, 

odnosno općinskog Stožera civilne zaštite, ova 
postrojba  može  uputiti  i  izvan  područja 
djelovanja, što se vrši  u uvjetima utvrđenim čl. 
94. i 96. Zakona.
Poslovi  PVP  općine  Posušje,  utvrđeni  su 
člankom 68. Zakona.

V  FINANCIRAN JE ZAŠTITE OD    
     POŽARA I  VATROGASTVA

Članak 20.
Financijska sredstva za provođenje  poslova i 
zadataka  iz  oblasti  zaštite  od  požara  i 
vatrogastva  na  prostoru  općine  Posušje, 
planiraju se i osiguravaju u proračunu općine, 
na prijedlog Službe za gospodarstvo, obnovu, 
razvitak i civilnu zaštitu, općine Posušje, kao i 
iz drugih izvora.

Članak 21.
Potrebna financijska sredstva iz članka 20. ove 
Odluke,  planiraju  se  na  temelju  poslova  i 
zadataka koji su za oblast zaštite od požara i 
vatrogastva,  utvrđeni  u  programu  rada 
općinskog načelnika, Službe za gospodarstvo, 
obnovu,  razvitak i  civilnu zaštitu,  (odsjek  za 
civilnu  zaštitu)  i  drugih  općinskih  službi  za 
upravu,  te  na  temelju  poslova  i  zadataka 
utvrđenih u dokumentima iz članka 4. stavak 1. 
točka  1.  i  3.  ove  odluke,  koji  predstavljaju 
temeljna  dokumenta  za  organizaciju  i 
funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva 
na prostoru općine.

Članak 22.
Služba za proračun općine Posušje, otvorit će 
poseban  jedinstveni  transakcijski  račun,  za 
potrebe  prikupljanja  sredstava  posebne 
naknade,  koja  će  izdvajati  društva  za 
osiguranje i druge pravne osobe koje se bave 
osiguranjem  imovine  i  koja  vrše  registraciju 
vozila, kao i druga sredstva koja se osiguravaju 
u  skladu  sa  Zakonom,  za  financiranje 
vatrogasne djelatnosti u općini Posušje.

VI  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.
U  cilju  praćenja  izvršenja  Plana  zaštite  od 
požara općine Posušje, Općinsko vijeće svake 
godine, do kraja veljače, razmatra i  ocjenjuje 
njegovu realizaciju i vrši odgovarajuće izmjene 
sa novonastalim promjenama, koje su važne za 
zaštitu  od  požara,  kao  što  su  urbanističke  i 
građevinske promjene, kao i promjene namjene 
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građevina i slično i utvrđuje mjere za njegovu 
potpunu realizaciju,  a  posebno mjere  koje  se 
odnose na osiguravanje potrebnih financijskih 
sredstava za realizaciju planiranih zadaća.

Članak 24.
Ovlašćuje  se  općinski  načelnik,  da  svojim 
posebnim  odlukama  uredi  pitanja 
organiziranja,  planiranja  i  provođenja  mjera 
zaštite  od  požara  na  otvorenim  prostorima 
(šume,  šumsko  i  poljoprivredno  zemljište, 
drugi  prirodni  resursi),  kao i  druga pitanja iz 
ove  oblasti,  koja  ovom  Odlukom  nisu 
obuhvaćena.

Članak 25.
U slučaju postupanja protivno odredbama ove 
Odluke,  primjenit  će  se  kaznene  odredbe 
utvrđene Zakonom.

Članak 26.
Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a 
objavit  će  se  u  „Službenom glasniku  općine 
Posušje“.

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

Broj: 01-44-133/13                               PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Temeljem članka 24. točka 2. i 114. stavak 2. 
Statuta  općine  Posušje  (“Službeni  glasnik 
općine Posušje”, broj:  1/08, 8/08 i 2/10), a u 
svezi  s  člankom  24.  Odluke  o  izborima  za 
članove  vijeća  mjesnih  zajednica  općine 
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“, 
broj 2/11, 4/11 i 5/13), Općinsko vijeće općine 
Posušje na 7. sjednici održanoj dana 18.7.2013. 
godine, donijelo je

  O D L U K U
o potvrđivanju rezultata prijevremenih 

izbora za članove vijeća Mjesne zajednice 
Vir

Članak 1.
Ovom Odlukom potvrđuju se rezultati  izbora 
za članove vijeća Mjesne zajednice Vir  koji su 
održani 7. srpnja 2013. godine i to:

Red.
broj

Ime (ime oca) i prezime Broj
glaso
va

1. Milan (Jozo) Markić 40
2. Vinko (Alojzije) Stipić 40
3. Miroslav (Tomislav) Galić 36
4. Ante (Stipana) Budimir 33
5. Jozo (Stipana) Čamber 32
6. Damir (Bože) Mikulić 32
7. Tihomir (Jozo) Mustapić 32
8. Mate (Marijan) Lažeta 31
9. Branko (Jure) Mikulić 30

10. Zdravko (Bože) Polić 29
11. Petar (Branko) Koštro 28
12. Ivica (Mate) Čamber 26

Članak 2. 
Mandat članova vijeća Mjesne zajednice Vir iz 
članka  1.  ove  Odluke  traje  do  raspisivanja 
redovnih  izbora  za  članove  vijeća  mjesnih 
zajednica općine Posušje.

Članak 3.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  idućeg  dana  od 
dana  objavljivanja  u  “Službenom  glasniku 
općine Posušje”.

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

Broj: 01-05-118/13                              PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju članka 24. točka 14. Statuta općine 
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“, 
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) i članka 14. Odluke o 
javnim priznanjima općine Posušje („Službeni 
glasnik općine Posušje“, broj: 4/05, 4/08, 4/11 
i 5/11), Općinsko vijeće općine Posušje, na 7. 
sjednici održanoj dana  18.7.2013., donijelo je

O D L U K U 
o proglašenju Počasnog građanina općine 

Posušje

I
Prof. dr. sc. Vlado Jukić, ravnatelj Klinike za 
psihijatriju  Vrapče  proglašava  se  Počasnim 
građaninom općine Posušje.
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II
Povelja i  medalja Počasnog građanina općine 
Posušje  bit  će  uručena  na  svečanoj  sjednici 
Općinskog vijeća u povodu obilježavanja Dana 
općine Posušje.

III
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  idućeg  dana  od 
dana  objavljivanja  u  “Službenom  glasniku 
općine Posušje”.

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

Broj: 01-05-126/13                               PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju članka 24. točka 14. Statuta općine 
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“, 
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) i članka 14. Odluke o 
javnim priznanjima općine Posušje („Službeni 
glasnik općine Posušje“, broj: 4/05, 4/08, 4/11 
i 5/11), Općinsko vijeće općine Posušje, na 7. 
sjednici održanoj dana  18.7.2013., donijelo je

O D L U K U 
o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa 

„Grb općine Posušje“

I
Javno  priznanje  Zlatna  plaketa  „Grb  općine 
Posušje“ dodjeljuje se Želimiru Crnogorcu.

II
Javno  priznanje  će  bit  uručeno  na  svečanoj 
sjednici  Općinskog  vijeća  u  povodu 
obilježavanja Dana općine Posušje.

III
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  idućeg  dana  od 
dana  objavljivanja  u  “Službenom  glasniku 
općine Posušje”.

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

Broj: 01-05-126/13                               PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju članka 24. točka 14. Statuta općine 
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“, 
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) i članka 14. Odluke o 
javnim priznanjima općine Posušje („Službeni 
glasnik općine Posušje“, broj: 4/05, 4/08, 4/11 
i 5/11), Općinsko vijeće općine Posušje, na 7. 
sjednici održanoj dana 18.7.2013., donijelo je

O D L U K U 
o dodjeli javnog priznanja „Zahvalnica 

općine Posušje“

I
Javno priznanje  „Zahvalnica  općine  Posušje“ 
dodjeljuje  se  Hrvatskoj  gorskoj  službi 
spašavanja – stanica Posušje.

II
Javno  priznanje  će  bit  uručeno  na  svečanoj 
sjednici  Općinskog  vijeća  u  povodu 
obilježavanja Dana općine Posušje.

III
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  idućeg  dana  od 
dana  objavljivanja  u  “Službenom  glasniku 
općine Posušje”.

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

Broj: 01-05-126/13                               PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na  temelju  čl.66.  Zakona  o  građevinskom 
zemljištu  (Službene  novine  Federacije  BiH“, 
broj:  25/03, 16/04, 67/05), članka 24.  Statuta 
općine  Posušje  („Službeni  glasnik  općine 
Posušje“  broj:1/08,  8/08  i  2/10)  Općinsko 
vijeće općine Posušje na 7.  sjednici  održanoj 
dana 18.7. 2013. godine donijelo je 

ODLUKU
o određivanju prosječne konačne 

građevinske cijene za m2 korisne stambene 
površine

I.
Prosječna konačna građevinska cijena u 2012. 
godini  za 1m2 korisne stambene  površine na 
području općine Posušje iznosi 600 KM,  koji 
služi kao osnovica za izračunavanje visine 
rente.
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II.
Ova  odluka  stupa  na  snagu  idućeg  dana  od 
dana  objave  u  Službenom  glasniku  općine 
Posušje.

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

Broj: 01-23-132/13                               PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, 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 7. sjednici 
održanoj dana  18.7.2013. godine, donijelo je:
 

O D L U K U
o pristupanju izradi izmjene i dopune 

regulacijskog plana
„ŠEGINA OGRADA“

Članak 1.
Ovom  odlukom  pristupa  se  izradi  izmjene  i 
dopune  regulacijskog  plana  za  naselje 
„ŠEGINA  OGRADA“  u  Posušju,  općina 
Posušje,  radi  parcelacije  zemljišta  koje  je  u 
privatnoj svojini.

Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište 
koje  se  nalazi  na  lokalitetu  „ŠEGINA 
OGRADA“  u Posušju, općina Posušje, 

Članak 3.
Smjernice  za  izradu  izmjene  i  dopune 
regulacijskog plana „ŠEGINA OGRADA“ su sljedeće.
Za  područje  koje  je  obuhvaćeno  planom 
„ŠEGINA OGRADA“ uzimajući u obzir stanje 
na  terenu  izvršiti  oblikovanje  novih  ili 
preoblikovanje  postojećih  parcela  za  potrebe 
izgradnje objekata.

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

Članak 5.
Za  nositelja  pripreme  za  izradu  izmjene  i 
dopune  regulacijskog  plana  „ŠEGINA 

OGRADA“  određuje  se  Služba  za  prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje.
Nositelj pripreme za izradu plana će osigurati 
svu  raspoloživu  dokumentaciju  potrebnu  za 
izradu Plana i osigurati suradnju svih korisnika 
prostora sa ciljem da se izradom regulacijskog 
plana usklade potrebe i planska rješenja.

Članak 6.
Za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana 
naselja  „ŠEGINA  OGRADA“  odrediti  će  se 
najpovoljniji  ponuditelj  koji  će  biti  odabran 
putem javnog natječaja 
Suglasno  uvjetima  tenderske  dokumentacije, 
odluke  o  dodjeli  ugovora  najpovoljnijem 
ponuditelju,  općina  Posušje  će  zaključiti 
odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa 
Zakonom  o  javnim  nabavkama  („Službeni 
glasnik BiH“,  broj 49/04,  19/05, 52/05,  8/06, 
24/06, 70/06 i 12/09).

Članak 7.
Nositelj pripreme za izradu plana je obavezan 
sačiniti program uključivanja javnosti u javne 
rasprave  o  svim  fazama  izrade  Plana  i 
organizirati  njihovo  provođenje,  te  o  tome 
redovito  informirati  Općinsko  vijeće.  Javna 
rasprava će trajati  30 dana.

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

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

Broj: 01-23-104/13                               PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, 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 7. sjednici 
održanoj dana  18.7.2013. godine, donijelo je:
 

O D L U K U
o pristupanju izradi regulacijskog plana

„RASTOVAČA“ (Čuture)  
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Članak 1.
Ovom  odlukom  pristupa  se  izradi 
regulacijskog  plana  za  naselje  „RASTOVAČA“ 
(Čuture),  općina  Posušje,  u  cilju  parcelacije 
zemljišta za potrebe dodjele dijela parcele k.č. 
broj:  3990  k.o.  Landeke,  koja  je  u  državnoj 
svojini.

Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište 
koje se nalazi u naselju Rastovača (Čuture) na 
lokalitetu na kojem se nalazi parcela k.č. broj: 
3990 k.o. Landeke.

Članak 3. 
Smjernice  za  izradu  regulacijskog  plana 
„RASTOVAČA“ (Čuture) su sljedeće:
Za  područje  koje  je  obuhvaćeno  planom 
„RASTOVAČA“  (Čuture)  uzimajući  u  obzir 
stanje na terenu izvršiti parcelaciju zemljišta za 
potrebe  dodjele  dijela  parcela  k.č.  broj  3990 
k.o. Landeke.

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

Članak 5.
Za nositelja pripreme za izradu regulacijskog 
plana  „RASTOVAČA“ (Čuture),  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  naselja 
„RASTOVAČA“  (Čuture)  odrediti  će  se 
najpovoljniji  ponuditelj  koji  će  biti  odabran 
putem javnog natječaja.
Suglasno  uvjetima  tenderske  dokumentacije, 
odluke  o  dodjeli  ugovora  najpovoljnijem 
ponuditelju,  općina  Posušje  će  zaključiti 
odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa 
Zakonom  o  javnim  nabavkama  („Službeni 
glasnik BiH“, broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 
24/06, 70/06 i 12/09).

Članak 7.
Nositelj pripreme za izradu plana je obavezan 
sačiniti program uključivanja javnosti u javne 

rasprave  o  svim  fazama  izrade  Plana  i 
organizirati  njihovo  provođenje,  te  o  tome 
redovito  informirati  Općinsko  vijeće.  Javna 
rasprava će trajati  30 dana.

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

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

Broj: 01-23-105/13                               PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, 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  7. sjednici 
održanoj dana  18.7.2013. godine, donijelo je:
 

O D L U K U
o pristupanju izradi izmjene i dopune 

regulacijskog plana „Osoje“ (Topala – karting)

Članak 1.
Ovom  odlukom  pristupa  se  izradi  izmjene  i 
dopune  regulacijskog  plana  za  naselje  Osoje 
(Topala  –  karting),  općina  Posušje,  u  cilju 
parcelacije zemljišta za potrebe dodjele dijela 
parcela  k.č.  broj  171,  173  i  174  k.o.  Osoje. 
Parcele su u državnoj svojini.

Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište 
koje  se  nalazi  u  naselju  Osoje  na  lokalitetu 
(Topala – karting) na kojem se nalaze parcele 
k.č.  broj:  171,  173 i  174 k.o.  Osoje,  koje  se 
nalaze uz novoizgrađeni putni pravac Ričina – 
Osoje.

Članak 3. 
Smjernice  za  izradu  izmjene  i  dopune 
regulacijskog plana „Osoje“ (Topala – karting) 
su sljedeće:
Za  područje  koje  je  obuhvaćeno  planom 
„Osoje“ (Topala – karting) uzimajući u obzir 
stanje na terenu izvršiti parcelaciju zemljišta za 
potrebe  dodjele  dijela  parcela  k.č.  broj  171, 
173 i 174 k.o. Osoje. 
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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 „Osoje“ (Topala – 
karting),  određuje  se  Služba  za  prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje.
Nositelj pripreme za izradu plana će osigurati 
svu  raspoloživu  dokumentaciju  potrebnu  za 
izradu Plana i osigurati suradnju svih korisnika 
prostora sa ciljem da se izradom regulacijskog 
plana usklade potrebe i planska rješenja.

Članak 6.
Za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana 
naselja „Osoje“ (Topala – karting)  odrediti će 
se najpovoljniji ponuditelj koji će biti odabran 
putem javnog natječaja 
Suglasno  uvjetima  tenderske  dokumentacije, 
odluke  o  dodjeli  ugovora  najpovoljnijem 
ponuditelju,  općina  Posušje  će  zaključiti 
odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa 
Zakonom  o  javnim  nabavkama  („Službeni 
glasnik BiH“,  broj 49/04,  19/05, 52/05,  8/06, 
24/06, 70/06 i 12/09).

Članak 7.
Nositelj pripreme za izradu plana je obavezan 
sačiniti program uključivanja javnosti u javne 
rasprave  o  svim  fazama  izrade  Plana  i 
organizirati  njihovo  provođenje,  te  o  tome 
redovito  informirati  Općinsko  vijeće.  Javna 
rasprava će trajati  30 dana.

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

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

Broj: 01-23-106/13                               PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju  članka   23.  stavak 2.   Zakona  o 
pravobraniteljstvu  («Narodne novine Županije 
Zapadnohercegovačke», broj: 13/07 i 17/11) i 
članka 116. Statuta općine Posušje («Službeni 
glasnik  općine»,  broj:  1/08,  8/08  i  2/10), 

Općinsko vijeće općine Posušje na 7.  sjednici 
održanoj dana 18.7.2013. godine, d o n i j e l o 
j e :

R J E Š E N J E
o imenovanju Općinskog pravobranitelja

u Općinskom  pravobraniteljstvu u Posušju

I.
Milan Milićević,  diplomirani pravnik, imenuje 
se za Općinskog pravobranitelja u Općinskom 
pravobraniteljstvu u Posušju na vrijeme od šest 
godina.

II.
Ovo Rješenje 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: 01-08-130/13                               PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________
                                            
Temeljem članka 24. točke 17. Statuta općine 
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“, 
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) i članka 79. Poslovnika 
Općinskog  vijeća  općine  Posušje  („Službeni 
glasnik  općine  Posušje“,  broj:  5/08,  9/08  i 
10/10), Općinsko vijeće općine Posušje na 7. 
sjednici  održanoj  dana  18.7.2013.  godine 
donijelo je: 

RJEŠENJE
o razrješenju člana Povjerenstva za 
prigovore, predstavke i prijedloge

I
Razrješava  se  Branka  Pišković,  član 
Povjerenstva  za  prigovore,  predstavke  i 
prijedloge  Općinskog vijeća općine  Posušje, 
zbog podnošenja ostavke. 

II
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom 
donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom 
glasniku općine Posušje“.

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

Broj: 01-02-77/13                                PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________
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Temeljem članka 24. točke 17. Statuta općine 
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“, 
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) i članka 79. Poslovnika 
Općinskog  vijeća  općine  Posušje  („Službeni 
glasnik  općine  Posušje“,  broj:  5/08,  9/08  i 
10/10), Općinsko vijeće općine Posušje na 7. 
sjednici  održanoj  dana   18.7.2013.  godine 
donijelo je: 

RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika i članova 
Povjerenstva za proračun, financije i 

gospodarstvo

I
Razrješavaju  se  Frano  Lebo,  predsjednik; 
Marija  Raič  i  Pero  Penava,   članovi 
Povjerenstva  za  proračun,  financije  i 
gospodarstvo  Općinskog  vijeća  općine 
Posušje, zbog podnošenja ostavke. 

II
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom 
donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom 
glasniku općine Posušje“.

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

Broj: 01-02-78/13                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Temeljem članka 24. točke 17. Statuta općine 
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“, 
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) i članka 79. Poslovnika 
Općinskog  vijeća  općine  Posušje  („Službeni 
glasnik  općine  Posušje“,  broj:  5/08,  9/08  i 
10/10), Općinsko vijeće općine Posušje na 7. 
sjednici  održanoj  dana   18.7.2013.  godine 
donijelo je: 

RJEŠENJE
o razrješenju članova Povjerenstva za 

ljudska prava, mlade i jednakopravnost 
spolova

I
Razrješavaju  se  Marija  Raič,  Miro  Kovač  i 
Frano  Lebo  članovi  Povjerenstva  za  ljudska 
prava,  mlade  i  jednakopravnost  spolova 
Općinskog  vijeća  općine  Posušje,  zbog 
podnošenja ostavke. 

II
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom 
donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom 
glasniku općine Posušje“.

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

Broj: 01-02-79/13                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Temeljem članka 24. točke 17. Statuta općine 
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“, 
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) i članka 79. Poslovnika 
Općinskog  vijeća  općine  Posušje  („Službeni 
glasnik  općine  Posušje“,  broj:  5/08,  9/08  i 
10/10), Općinsko vijeće općine Posušje na 7. 
sjednici  održanoj  dana   18.7.2013.  godine 
donijelo je: 

RJEŠENJE
o razrješenju članova Povjerenstva za 

poslove mjesnih zajednica

I
Razrješavaju  se  Miro  Kovač  i  Ante  Protrka 
članovi  Povjerenstva  za  poslove  mjesnih 
zajednica  Općinskog  vijeća  općine  Posušje, 
zbog podnošenja ostavke. 

II
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom 
donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom 
glasniku općine Posušje“.

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

Broj: 01-02-80/13                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Temeljem članka 24. točke 17. Statuta općine 
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“, 
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) i članka 79. Poslovnika 
Općinskog  vijeća  općine  Posušje  („Službeni 
glasnik  općine  Posušje“,  broj:  5/08,  9/08  i 
10/10), Općinsko vijeće općine Posušje na 7. 
sjednici  održanoj  dana   18.7.2013.  godine 
donijelo je: 
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RJEŠENJE
o razrješenju člana Povjerenstva za 

prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

I
Razrješava se Ante Protrka, član Povjerenstva 
za  prostorno  planiranje,  uređenje  i  ekologiju 
Općinskog  vijeća  općine  Posušje,  zbog 
podnošenja ostavke.

II
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom 
donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom 
glasniku općine Posušje“.

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

Broj: 01-02-134/13                                PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Temeljem članka 24. točke 17. Statuta općine 
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“, 
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) i članka 79. Poslovnika 
Općinskog  vijeća  općine  Posušje  („Službeni 
glasnik  općine  Posušje“,  broj:  5/08,  9/08  i 
10/10), Općinsko vijeće općine Posušje na 7. 
sjednici  održanoj  dana   18.7.2013.  godine 
donijelo je: 

RJEŠENJE
o razrješenju člana Povjerenstva za izbor i 

imenovanja

I
Razrješava se Pero Penava, član Povjerenstva 
za izbor i imenovanja Općinskog vijeća općine 
Posušje, zbog podnošenja ostavke. 

II
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom 
donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom 
glasniku općine Posušje“.

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

Broj: 01-02-135/13                                PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________
                

Temeljem članka 24. točke 17. Statuta općine 
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“, 
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) i članka 79. Poslovnika 
Općinskog  vijeća  općine  Posušje  („Službeni 
glasnik  općine  Posušje“,  broj:  5/08,  9/08  i 
10/10), Općinsko vijeće općine Posušje na 7. 
sjednici  održanoj  dana  18.7.2013.  godine 
donijelo je: 

RJEŠENJE
o razrješenju člana Povjerenstva za 

društvene djelatnosti

I
Razrješava se Petar Polić, član Povjerenstva za 
društvene djelatnosti Općinskog vijeća općine 
Posušje, zbog podnošenja ostavke. 

II
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom 
donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom 
glasniku općine Posušje“.

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

Broj: 01-02-136/13                                PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju članka 24. točke17. Statuta općine 
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“, 
broj:  1/08,  8/08  i  2/10)  i  članka  28.  i  35. 
Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 5/08, 
9/08 i10/10), Općinsko vijeće općine Posušje 
na 7. sjednici održanoj dana  18.7.2013. godine 
donijelo je:

RJEŠENJE
o izboru člana Povjerenstva za društvene 

djelatnost 

I
Za člana Povjerenstva za društvene djelatnosti 
Općinskog  vijeća  općine  Posušje  izabran  je 
Ivan Jurišić.

II

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom 
donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom 
glasniku općine Posušje“
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                 Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                OPĆINA POSUŠJE
             OPĆINSKO  VIJEĆE

Broj: 01-02-138/13                                PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju članka 24. točke17. Statuta općine 
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“, 
broj:  1/08,  8/08  i  2/10)  i  članka  28.  i  35. 
Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 5/08, 
9/08 i10/10), Općinsko vijeće općine Posušje 
na 7. sjednici održanoj dana  18.7.2013. godine 
donijelo je:

RJEŠENJE
o izboru člana Povjerenstva za prostorno 

planiranje, uređenje i ekologiju

I
Za člana Povjerenstva za prostorno planiranje, 
uređenje i  ekologiju Općinskog vijeća općine 
Posušje izabran je Petar Gavran.

II
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom 
donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom 
glasniku općine Posušje“.

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

Broj: 01-02-139/13                                PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju članka 24. točke17. Statuta općine 
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“, 
broj:  1/08,  8/08  i  2/10)  i  članka  28.  i  35. 
Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 5/08, 
9/08 i10/10), Općinsko vijeće općine Posušje 
na 7. sjednici održanoj dana  18.7.2013. godine 
donijelo je:

RJEŠENJE
o izboru člana Povjerenstva za poslove 

mjesnih zajednica

I
Za  člana  Povjerenstva  za  poslove  mjesnih 
zajednica  Općinskog  vijeća  općine  Posušje 
izabran je Ante Pavković.

II
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom 
donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom 
glasniku općine Posušje“.

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

Broj: 01-02-140/13                                PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju članka 24. točke17. Statuta općine 
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“, 
broj:  1/08,  8/08  i  2/10)  i  članka  28.  i  35. 
Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 5/08, 
9/08 i10/10), Općinsko vijeće općine Posušje 
na  7.  sjednici   održanoj  dana   18.7.2013. 
godine donijelo je:

RJEŠENJE
o izboru člana Povjerenstva za ljudska 

prava, mlade i jednakopravnost spolova

I
Za člana Povjerenstva za ljudska prava, mlade 
i  jednakopravnost  spolova  Općinskog  vijeća 
općine Posušje izabran je Petar Gavran.

II
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom 
donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom 
glasniku općine Posušje“.

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

Broj: 01-02-141/13                               PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju članka 24. točke17. Statuta općine 
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“, 
broj:  1/08,  8/08  i  2/10)  i  članka  28.  i  35. 
Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 5/08, 
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9/08 i10/10), Općinsko vijeće općine Posušje 
na 7. sjednici održanoj dana 18.7.2013. godine 
donijelo je:

RJEŠENJE
o izboru članova Povjerenstva za proračun, 

financije i gospodarstvo

I
Za članove Povjerenstva za proračun, financije 
i  gospodarstvo  Općinskog  vijeća  općine 
Posušje  izabrani  su  Blago  Petric  i  Petar 
Gavran.

II
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom 
donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom 
glasniku općine Posušje“.

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

Broj: 01-02-142/13                                PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju članka 24. točke17. Statuta općine 
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“, 
broj:  1/08,  8/08  i  2/10)  i  članka  28.  i  35. 
Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 5/08, 
9/08 i10/10), Općinsko vijeće općine Posušje 
na 7. sjednici održanoj dana  18.7.2013. godine 
donijelo je: 

RJEŠENJE
o izboru člana Povjerenstva za izbor i 

imenovanja

I
Za člana Povjerenstva  za  izbor  i  imenovanja 
Općinskog  vijeća  općine  Posušje  izabran  je 
Ante Pavković.

II
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom 
donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom 
glasniku općine Posušje“.

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

Broj: 01-02-143/13                                PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Temeljem članka 44 i 45.  stavak 2. Zakona o 
građevinskom  zemljištu  („Službene  novine 
Federacije Bosne i  Hercegovine“ broj:  25/03, 
16/04,  67/05),  članka.  200.  Zakona  o 
upravnom  postupku  („Službene  novine 
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 2/98 i 
48/99),  članka  12.  stavak  2.  Odluke  o 
građevinskom  zemljištu  („Službeni  glasnik 
općine Posušje“, broj: 3/04, 11/05, 4/08, 8/09 i 
5/10),  Mišljenja  Općinskog  pravobranitelja 
Posušje,  broj:  M-6/13  u  predmetu  postupka 
zamjene  zemljišta  pokrenutog  po  zahtjevu 
Maria  (Ante)  Mandurić  i  Nediljke  Mandurić, 
Općinsko vijeće općine Posušje, na 7. sjednici 
održanoj dana 18.7.2013. godine,  donosi:

R J E Š E N J E

I  Preuzima se iz posjeda gradsko građevinsko 
zemljište od Mandurić (Ante) Maria Posušje i 
Mandurić Nediljke ud. Zdravka, Čitluk Posušje 
označeno kao k.č. 1919/6 površine   7 m2 i k.č. 
1919/7  površine 41 m2 upisano u  p.l. 40  k.o. 
Posušje  u korist Općine Posušje sa 1/1 dijelom 
namijenjenog za javnu površinu „Izmjenom i 
dopunom regulacijskog plana „Trg Ivana Pavla 
II„  usvojenog  Odlukom  Općinskog  vijeća 
broj:01-23-248/11 od 31.07.2012. god. 

II   Mariu (Ante) Mandurić Posušje  i Nediljki 
Mandurić  ud.  Zdravka,  Čitluk  Posušje,  u 
zamjenu za njihovo preuzeto zemljište iz točke 
I  ovog  rješenja  u  dijelu  1/2  dodjeljuje  se 
gradsko  građevinsko  zemljište  označeno  kao 
k.č. broj 3896/3 površine 32m2 upisano u p.l. 
135.  k.o.  Posušje  u  svrhu  preoblikovanja 
njihove  građevinske  parcele  prednje 
navedenom Izmjenom i dopunom regulacionog 
plana Trg Ivana Pavla II. 

III  Za  preostalu  razliku  površine  16m2 
predmetnog privatnog zemljišta koje se daje u 
zamjenu  za  društveno  ukupna  tržišna  cijena 
iznosi  1.600.  00  KM  (slovima:  tisuću  šesto 
konvertibilnih  maraka)  Općina  Posušje  će 
isplatiti  na  TRANSAKCIJSKI  broj  računa 
3382002564611296  u  korist  Nediljke 
Mandurić  JMBG  1502953158352  u  roku  15 
dana po pravomoćnosti Rješenja.

IV Na dodijeljenom građevinskom zemljištu iz 
točke  II   izreke  ovog  Rješenja,  nakon  što 
Rješenje  postane  pravomoćno   izvršit  će  se 
promjene  u  korist  Maria  (Ante)  Mandurić 
Posušje  i  Nediljke  Mandurić  ud.  Zdravka 
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Čitluk  Posušje   svakom  po  1/2  dijela  u 
zemljišnim knjigama u Općinskom sudu Široki 
Brjeg-Zemljišno  knjižni  ured  odjeljenje  u 
Posušju,  dok će  Služba za  imovinsko pravne 
geodetske  poslove  i  katastar  općine  Posušje, 
evdentirati  nastale promjene  u pogledu prava 
korištenja i posjeda također u dijelu 1/2.
 
Na  dodijeljenom  građevinskom  zemljištu  iz 
točke  I  ovog  Rješenja  po  pravomoćnosti 
Rješenja izvršit će se promjene u korist Općine 
Posušje  u Zemljišnim knjigama u Općinskom 
sudu u Široki Brijeg - Zemljišno knjižni  ured 
odjeljenje u Posušju u dijelu 1/1 dok će Služba 
za  imovinsko  pravne  geodetske  poslove   i 
katastar  općine  Posušje,  evidentirati  nastale 
promjene u pogledu prava  korištenja i posjeda 
u dijelu 1/1.

O b r a z l o ž e n j e

Mario  (Ante)  Mandurić  i  Nediljka  Mandurić 
ud.  Zdravka  podnijeli  su  zahtjev  broj  05-31-
167/13  od   08.05.2013.  godine  kojim  su 
zatražili  da  im  se  njihove  parcele  upisane  u 
posjedovni list 40 K.O. Posušje iz točke I ovog 
Rješenja  namijenjene  za  javnu  površinu 
zamjene  za  zemljište  u  društvenoj  svojini 
navedeno u točki  II  Rješenja  iz  posjedovnog 
lista 135 k.o.  Posušje u svrhu preoblikovanja 
njihove izgrađene građevinske parcele 1919/1 
k.o.  Posušje  sukladno  Izmjeni  i  dopuni 
regulacijskog plana Trg Ivana Pavla II broj 01-
23-248/11 od 31.07.2012. godine. 
Organ  uprave  nakon  provedenog  postupka 
utvrdio je da je zahtjev podnositelja osnovan iz 
priloženih dokaza u spisu i to:
-Zapisnika o usmenoj raspravi od 15.07.2013. 
godine. Iz  zapisnika je vidljivo da je Općinski 
pravobranitelj prihvatio prijedlog o predmetnoj 
zamjeni zemljišta.  
Predloženu cijenu podnositelja zahtjeva od 100 
KM  po  m2  njihova  zemljišta  za  preostalu 
razliku  u  površini  od  16m2  koje  se  daje  u 
zamjenu  za  društveno  zemljište  Općinski 
pravobranitelj je prihvatio po osnovu podataka 
Porezne  ispostave  broj13-8/4-15-5865/13  od 
11.07.2013. godine u kojoj je  navedena tržišna 
vrijednost  privatnog  i  društvenog  zemljišta 
koje se daje u zamjenu u iznosu od 100 KM 
kao i uvida u Potvrdu služe za financije Općine 
Posušje  broj:  03-14-473/13  od  28.06.2013. 
godine  iz  koje  je  razvidno  da  prema 
raspoloživoj  evidenciji  službe  za  predmetne 
parcele u privatnom vlasništvu iz p.l. 40. k.o. 

Posušje  nije  isplaćena  naknada  po  evidenciji 
kojom  raspolaže  Općina  od  1978  do  dana 
izdavanja potvrde.

- Odluke  općine  Posušje  broj  gornji  o 
usvajanju  Izmjene  i  dopune 
regulacionog plana Trg Ivana Pavla II.

- Izvršenog uvida u kopiju katastarskog 
plana od12.06.2013. 

- Nalaza vještaka od 05-30 -1/13 od 03. 
07.2013. god. 

- Mišljenja  općinskog  pravobranitelja 
broj: M-6/13 od 18.7.2013. godine da 
je  Prjedlog  Rješenja  o  zamjeni 
zemljišta  osnovan  u  skladu  sa 
zakonom,  te  da  su  procedure  koje 
predviđa  Zakon  o  građevinskom 
zemljištu provedene u cijelosti.

Nakon  utvrđenja  da  je  zahtjev  podnositelja 
osnovan  organ  uprave  predlaže  Općinskom 
vijeću  Posušje  da  se  sukladno  odredbama 
članka 44 i 45. stav 2. Zakona o građevinskom 
zemljištu, pod uvjetima utvrđenim člankom 12. 
Odluke općine Posušje o dodjeli neizgrađenog 
građevinskog  zemljišta  u  svrhu  građenja 
udovolji zahtjevu podnositelja.
Člankom 40. stavak 2 Zakona o građevinskom 
zemljištu propisano je fizičkim osobama se ne 
može  dodjeljivati  gradsko  građevinsko 
zemljište  neposrednom  pogodbom.  Izuzetno 
fizičkom licu se može  dodijeliti neposrednom 
pogodbom druga parcela u postupku naknade 
za eksproprirano i izuzeto zemljište u skladu s 
ovim zakonom, a člankom 44. je propisano da 
Općinsko  vijeće  dodjeljuje  neizgrađeno 
građevinsko zemljište uz pravičnu naknadu.
Slijedom  naprijed iznijetim riješeno je kao u 
izreci rješenja. 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali 
se može pokrenuti upravni spor podnošenjem 
tužbe Županijskom sudu Široki Brijeg, u roku 
od 30 dana od dana dostave Rješenja.
                                                              
                Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                OPĆINA POSUŠJE
             OPĆINSKO  VIJEĆE

Broj: 05-31-167/13                                PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________
                                                                             

Broj  6  -  stranica   163                                     Službeni glasnik općine Posušje                                  19.srpnja 2013. godine  



Na   temelju   članka   49.   Zakona   o 
ustanovama  („Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke“,  broj:  7/98),  te  članka 
24.  i  114.  Statuta  općine  Posušje  („Službeni 
glasnik  općine  Posušje“,  broj:  1/08,  8/08  i 
2/10),  Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  7. 
sjednici  održanoj  dana   18.7.2013.  godine, 
donijelo je:

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta 

Centra za socijalni rad Posušje

I.
Daje se suglasnost na Prijedlog Statuta Centra 
za  socijalni  rad  Posušje  kojeg  je  utvrdilo 
Upravno vijeće Centra za socijalni rad Posušje 
pod brojem 01-113/13 od 27.2.2013. godine s 
tim da se urade sljedeće izmjene: u članku 52. 
stavku 2. brisati broj“52“ i napisati broj „51“; 
u članku 77. iza stavka 1. dodati stavak 2. koji 
glasi:  “Pravo  da  razgleda  spise  i  da  o  svom 
trošku prepiše  ima  i  svaka druga osoba koja 
učini vjerojatnim svoj pravni interes za to“, a 
dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u 
„Službenom glasniku općine Posušje“.

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

Broj: 01-02-69/12                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju članka V Odluke o uspostavljanju 
Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja pri 
izdavanju  lokacijske  dozvole  („Službeni 
glasnik općine Posušje“, broj: 5/13), te članka 
24.  i  članka  114.  Statuta  općine  Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08, 
8/08 i  2/10),  Općinsko vijeća općine Posušje 
na  svojoj  7.  sjednici  održanoj   18.7.2013. 
godine donijelo je:

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Pravila o radu 

Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja 
pri izdavanju lokacijske dozvole

I.

Daje se suglasnost na Pravila o radu Stručnog 
povjerenstva koje je donijelo Povjerenstvo za 
davanje  mišljenja  pri  izdavanju  lokacijske 
dozvole na svojoj sjednici održanoj 11.7.2013. 
godine uz sljedeće ispravke: u članku IV drugi 
redak iza riječi „zaštitu“ dodati riječ „okoliša“; 
u članku V iza riječi opću upravu dodati riječi 
„i društvene djelatnosti“.

II.
Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom 
donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom 
glasniku općine Posušje“.
  
                Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                OPĆINA POSUŠJE
             OPĆINSKO  VIJEĆE

Broj: 01-23-137/13                                PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Temeljem članka 116. Statuta općine Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 1/08, 
8/08 i 2/10), a u vezi s člankom 13. Zakona o 
prostornom  uređenju   (Narodne  novine 
Županije  Zapadnohercegovačke“,  broj:  4/99, 
15/01, 10/03 i 18/11), Općinsko vijeće općine 
Posušje  na  7.  sjednici  održanoj  dana 
18.7.2013. godine, donijelo je: 

ZAKLJUČAK 
o davanju mišljenja o Prijedlogu prostornog 

plana Županije Zapadnohercegovačke

I.
Daje   se   pozitivno   mišljenje   o 
prijedlogu  Prostornog  plana  Županije 
Zapadnohercegovačke za period 2012 do 2032 
godine.

II.
Zaključak  stupa  na  snagu  danom  objave  u 
Službenom glasniku općine Posušje.

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

Broj: 01-23-128/13                               PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2013. godine                 Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________
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Na temelju članka  V. Odluke o uspostavljanju 
Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja pri 
izdavanju  lokacijske  dozvole  („Službeni 
glasnik  općine  Posušje  broj;  5/13)  Stručno 
povjerenstvo  za  davanje  mišljenja  pri 
izdavanju lokacijske dozvole na svojoj sjednici 
održanoj 11.07.2013. godine, donijelo je:

PRAVILA O RADU
Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja 

pri izdavanju lokacijske dozvole 

I.
Pravilima  o  radu  regulira  se  rad  Stručnog 
povjerenstva  za  davanje  mišljenja  pri 
izdavanju lokacijske dozvole (u daljem tekstu: 
Povjerenstvo).
Povjerenstvo  po  zahtjevima  za  izdavanje 
lokacijske  dozvole,  za  područje  Općine 
Posušje  za  koje  nisu  doneseni  dokumenti 
prostornog  uređenja  provjerava  je  li  zahtjev 
usuglašen  s  opredjeljenjima  prostornog 
uređenja  planova  višeg  reda  te  u  skladu  s 
izvršenom  provjerom  daje  stručno  mišljenje 
koje  čini  temelj  za  izdavanje  lokacijske 
dozvole.

Pravila o radu sadrže:
1.Način rada Povjerenstva
2.Postupak donošenja odluka
3.Postupak komunikacije Podnositelja 
   zahtjeva, Službe za prostorno uređenje i 
   zaštitu okoliša i Povjerenstva
4.Način osiguravanja materijalno tehničkih 
   sredstava za rad povjerenstva
5.Naknade za rad članovima Povjerenstva

1. Način rada Povjerenstva

II.
Povjerenstvo radi u sjednicama.
Redovne  sjednice  povjerenstva  u  pravilu  se 
održavaju  jednom  mjesečno,  svakog  prvog 
petka u mjesecu u 8,00 u prostorijama općine 
Posušje.
Sjednicu  predsjednik  može  sazvati  iznimno  i 
prije  redovnog  termina  a  u  slučaju  javnog 
interesa.

2. Postupak donošenja Odluka 

III.
Povjerenstvo  može  odlučivati  ako  je  na 
sjednici  prisutna natpolovična većina članova 
Povjerenstva.

Odluka  Povjerenstva  je  pravovaljana  ukoliko 
je  za  nju  glasovalo  najmanje  3  člana 
Povjerenstva.
U  radu  Povjerenstva  mogu  sudjelovati  ali 
nemaju  pravo  glasovanja,  oni  članovi 
Povjerenstva koji su u rodbinskom srodstvu sa 
investitorom čiji se zahtjev razmatra i članovi 
koji  su izradili idejno rješenje  ili  projektnu 
dokumentaciju za predmetni objekt,  za koji je 
potrebno   mišljenje Povjerenstva
O cijelom  tijeku  rada  Povjerenstva  vodi  se 
zapisnik u koji se unose pojedinačna mišljenja 
članova  povjerenstva  po  svim  pitanjima   iz 
nadležnosti rada utvrđenih ovim pravilnikom.
Povjerenstvo  na  osnovu  zapisnika  donosi 
stručno mišljenje koje može biti  pozitivno ili 
negativno,  koje  će  činiti  temelj  za  izdavanje 
lokacijske dozvole.

3. Postupak komunikacije Podnositelja 
    zahtjeva, Službe za prostorno uređenje i 
    zaštitu okoliša i Povjerenstva

IV.
Po  prijemu  zahtjeva  za  izdavanje  lokacijske 
dozvole  za  područje  općine  za  koje  nisu 
doneseni  dokumenti  prostornog  uređenja, 
Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
upućuje Povjerenstvu zahtjev za provjeru je li 
usuglašen  s  opredjeljenjima  prostornog 
uređenja planova višeg reda.
Uz  zahtjev  Služba  dostavlja  sve  priloge  i 
relevantne spise na temelju kojih Povjerenstvo 
može  dati stručno mišljenje.
U cilju donošenja pravilne odluke i zauzimanja 
ispravnog  stava  analizom  zahtjeva  kao  i 
mogućnosti pravilnog rješavanja  Povjerenstvo 
će izlaskom na predmetnu lokaciju na kojoj se 
planira  izgradnja  ili  postoji  već  izgrađeni 
objekt,  utvrditi  je  li  se planirani  ili  izgrađeni 
objekt može uklopiti u postojeće stanje prema 
pravilima  prostornog  uređenja  planova  višeg 
reda, te u skladu s izvršenom provjerom daje 
stručno mišljenje koje čini temelj za izdavanje 
lokacijske dozvole. 

4. Način osiguravanja materijalno tehničkih 
    sredstava za rad Povjerenstva

V.
Materijalno-tehnička  sredstva  za  rad 
Povjerenstva osigurava Služba za opću upravu 
i društvene djelatnosti.
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5. Naknade za rad članovima Povjerenstva

VI.
Naknada za rad članova Povjerenstva isplaćuje 
se po Odluci o visini naknade za rad članova 
stalnih i  privremenih  radnih tijela  Općinskog 
vijeća („Službeni glasnik općine Posušje broj: 
1/05)  tj.  50  KM  u  neto  iznosu  po  održanoj 
sjednici za članove koji su učestvovali u radu.

VII.
Pravila o radu stupaju na snagu nakon davanja 
suglasnosti Općinskog vijeća općine Posušje.

                Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                OPĆINA POSUŠJE
             OPĆINSKO  VIJEĆE
Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja
pri izdavanju lokacijske dozvole 

Broj: 01-23-137/13                             PREDSJEDNIK
Posušje, 11.7.2013. godine             Branka Pišković, v.r.

__________________________________
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