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Na temelju članka 24. točka 2. i 114. stavak 2.
Statuta općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj 1/08, 8/08 i 2/10),
Općinsko vijeće općine Posušje na 15. sjednici
održanoj dana 5.6.2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o visini financijske potpore za djecu bez oba
roditelja, djecu čija su oba roditelja 100%
invalidi i djecu samohranih roditelja koji su
100% invalidi
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se
mjesečna
financijska potpora za djecu bez oba roditelja,
djecu čija su oba roditelja 100% invalidi i
djecu samohranih roditelja koji su 100%
invalidi i to:
1. Za dijete bez oba roditelja koje ne
ostvaruje mirovinu visina naknade iznosi
200,00 KM
2. Za dijete bez oba roditelja koje ostvaruje
mirovinu visina naknade iznosi 100,00
KM
3. Za dvoje i više djece bez oba roditelja
koja ostvaruju mirovinu visina naknade
iznosi 150,00 KM po djetetu
4. Za dijete čija su oba roditelja 100%
invalidi, kojima je oduzeta poslovna
sposobnost ili nisu u stanju brinuti se o
djetetu visina naknade iznosi 200,00 KM
5. Za dijete samohranog roditelja 100%
invalida, kojem je oduzeta poslovna
sposobnost ili nije u stanju brinuti se o
djetetu, a ne ostvaruje mirovinu visina
naknade iznosi 200,00 KM
6. Za dijete samohranog roditelja 100%
invalida, kojem je oduzeta poslovna
sposobnost ili nije u stanju brinuti se o
djetetu, a ostvaruje mirovinu visina
naknade iznosi 100,00 KM
7. Za dvoje i više djece samohranog
roditelja 100% invalida, kojem je
oduzeta poslovna sposobnost ili nije u
stanju brinuti se o djetetu, a ostvaruje
mirovinu visina naknade iznosi 150,00
KM po djetetu
Članak 2.
Financijska potpora iz članka 1. utvrđuje se
pojedinačno za svako dijete s prebivalištem u
općini Posušje.

6. lipnja 2014. godine

Članak 3.
Pravo po ovoj odluci imaju djeca od dana
podnošenja zahtjeva do navršene 18 godine
života, a ukoliko se nalaze na redovnom
školovanju nakon 18 godine života pravo
ostvaruju najduže do 26 godine života.
Članak 4.
Rješenje o ostvarivanju naknade donosi Centar
za socijalni rad Posušje (u daljem tekstu:
Centar) nakon provedenog postupka.
Članak 5.
Protiv rješenja o ostvarivanju naknade Centra
može se uložiti žalba u roku 15 dana od dana
primitka rješenja.
O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka
odlučuje Služba za opću upravu i društvene
djelatnosti općine Posušje.
Članak 6.
U postupku ostvarivanja prava iz ove Odluke
podnositelj zahtjeva (roditelj ili skrbnik) dužan
je priložiti potrebne dokumente: zahtjev,
uvjerenje o prebivalištu, osobni dokument
podnositelja zahtjeva na uvid, rodni list djeteta,
uvjerenje da se nalazi na redovnom
školovanju, umrli list (za roditelje) i/ili
uvjerenje o stupnju invalidnosti (za roditelje),
rješenje o imenovanom skrbniku, rješenje o
smještaju u drugu obitelj, uvjerenje o visini
mirovine i po potrebi mišljenje stručnog tima
Centra.
Članak 7.
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će
se u Proračunu općine Posušje, a isplatu
naknada vršit će Centar.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju
važiti: Odluka o određivanju naknade za Mirnu
i Viktoriju Galić („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 12/07),
Odluka o visini
financijske potpore za djecu bez oba roditelja
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj 2/08)
i Odluka o financijskoj potpori za djecu čija su
oba roditelja 100% invalidi („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj 11/10).
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od
dana objave u Službenom glasniku općine
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Posušje, a primjenjivat će se od prvog dana
narednog mjeseca.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-35-147/13
PREDSJEDNIK
Posušje, 5.6.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 66. Zakona o građevinskom
zemljištu Federacije BiH (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 15. sjednici
održanoj dana 5.6.2014. godine, donijelo je

PLAN PRIHODA
I
PROGRAM RADOVA KOMUNALNOG
GOSPODARSTVA
R.B.
1
2.

3.

4.

ODLUKU
o određivanju prosječne konačne
građevinske cijene za m2 korisne stambene
površine
I.
Prosječna konačna građevinska cijena u 2013.
godini za 1m2 korisne stambene površine na
području općine Posušje iznosi 600 KM, koji
služi kao osnovica za izračunavanje visine
rente.
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: 01-23-75/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 5.6.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 24 stavka 1. i članka 25.
stavka 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu
– pročišćeni tekst („Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke“, broj: 9/13), te članka
3. stavka 1. i članka 4. Odluke o komunalnoj
naknadi („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj: 7/12), Općinsko vijeće općine Posušje na
15. sjednici, održanoj dana 5.6.2014. godine,
donijelo je

6. lipnja 2014. godine

5.

6.

Opis djelatnostiaktivnosti
Održavanje odvodnje
atmosferskih voda –
čišćenje propusta i šahtova
Održavanje čistoće u
dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih
površina – Tekuće
čišćenje gradskih ulica
po posebnom planu
Održavanje javnih
površina – Tekuće
održavanje deponije
komunalnog otpada
„Konjovac“
Održavanje nerazvrstanih
cesta – izdaci za
održavanje
makadamskih cesta,
krpljenje udarnih rupa
na asfaltiranim cestama,
održavanje semafora, te
troškovi nabavke i
postavljanja vertikalne
prometne signalizacije
Održavanje Javne
rasvjete – izdaci za
rekonstrukciju javne
rasvjete
Zimsko održavanje cesta

iznos
20.000,00 KM

Izvor
financiranja
Komunalna
naknada

35.000,00 KM

Komunalna
naknada

20.000,00 KM

Komunalna
naknada

58.500,00 KM

Komunalna
naknada

80.000,00 KM

Komunalna
naknada

80.000,00 KM

Komunalna
naknada
Komunalna
naknada,
ostali
proračunski
prihodi
Proračunski
prihodi i
grantovi
s viših razina
vlasti
Naknada za
uređenje
građevinskog
zemljišta

7.

Održavanje i uređenje
drugih komunalnih
sadržaja

31.900,00 KM

8.

Rekonstrukcija nogostupa
u Ul. fra Grge Martića i
kralja Tomislava

205.000,00 KM

9.

Uređenje građevinskog
zemljišta

40.000,00 KM

UKUPNO:

570.400,00 KM

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-60/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 5.6.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 44, 45 i 78. Zakona o
građevinskom zemljištu Federacije BiH
(„Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine“, broj: 25/03, 16/04, 67/05),
članka 200. Zakona o upravnom postupku
(„Službene novine Federacije Bosne i

Primje.
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Hercegovine“, broj: 2/98 i 48/99), članka 28.
Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni
glasnik općine Posušje“, broj: 3/04, 11/05,
4/08, 8/09 i 5/10) nakon provedenog javnog
natječaja za dodjelu građevinskog zemljišta u
državnom vlasništvu od 12.02.2014. godine uz
pribavljeno
Mišljenje
Općinskog
pravobranitelja Posušje, broj: M-23/14.
Općinsko vijeće općine Posušje, na 15. sjednici
održanoj dana 5.6.2014. godine, d o n o s i:
RJEŠENJE
I. Kata (Ljube) Čutura Rastovača bb
Posušje, dodjeljuje se na korištenje radi
građenja stambeno poslovnog objekta,
neizgrađeno ostalo građevinsko zemljište
u državnom vlasništvu označeno kao k.č.
broj 2829/3 površine 716 m2 upisano u
posjedovni list broj 131 k.o. Landeke
korisnik Općina Posušje u dijelu 1/1.
II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Kata (Ljube)
Čutura dužna je platiti naknadu u iznosu
10.900, 00 KM umanjenu za isplaćeni
iznos kaucije 500.00 KM (slovima:
petsto konvertibilnih maraka) što za
isplatu
naknade
za
dodijeljeno
građevinsko zemljište ostaje uplatiti
iznos 10.400,00 KM (slovima: deset
tisuća četristo konvertibilnih maraka) na
proračun
Općine
Posušje,
broj:
33820022615 84848 vrsta prihoda
722431 Općina 070 i to u roku od 15
dana po pravomoćnosti ovog Rješenja.
III. Imenovana iz točke I. ovog Rješenja
gubi pravo korištenja zemljišta radi
građenja ako u roku od jedne godine od
dana pravomoćnosti ovog Rješenja ne
podnese zahtjev da joj se izda građevna
dozvola-odobrenje za građenje, odnosno
ako u roku od jedne godine od izdavanja
odobrenja za građenje ne izvede pretežan
dio radova na građevini, to jest izgradnju
s
prvom
nadzemnom
stropnom
konstrukcijom.

IV. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu
iz točke I. izreke ovog Rješenja, nakon
što Rješenje postane pravomoćno i
nakon što imenovana kojoj je dodijeljeno
predmetno
građevinsko
zemljište
podnese dokaz Službi za imovinsko-

6. lipnja 2014. godine

pravne geodetske poslove i katastar
općine Posušje da je platila naknadu
određenu u točki II. izreke Rješenja
izvršit će se uknjižba prava korištenja
radi građenja u Zemljišnim knjigama u
Općinskom sudu u Širokom Brijegu u
korist Kata (Ljube) Čutura Rastovača bb
Posušje, dok će Služba za imovinskopravne geodetske poslove i katastar
općine Posušje, evidentirati nastale
promjene u pogledu prava korištenja i
posjeda u korist imenovane.
Obrazlož enje
U postupku koji je prethodio donošenju ovog
Rješenja utvrđeno je iz Zapisnika o otvaranju
prijava za dodjelu predmetnog neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
za LOT 1 broj 01-81/14 od 05.03.2014.
godine da je proveden javni natječaj za dodjelu
predmetnog
neizgrađenog
građevinskog
zemljišta
u državnom vlasništvu pobliže
označenog u točki I. izreke Rješenja u svrhu
izgradnje stambeno poslovnog objekata, u
skladu s urbanističko- tehničkim uvjetima
određenim od strane Službe za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša broj 04-23-68/14 od
10.02.2014 godine. Urbanističko tehnički
uvjeti
čine
sastavni
dio
natječajne
dokumentacije.
Odlukom općinskog načelnika o raspisivanju
javnog natječaja za dodjelu neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
broj 01-81/14 od 12.02. 2014. godine raspisan
je javni natječaj koji je bio objavljen na
oglasnoj ploči Općine Posušje i u javnom
glasilu „Večernji list“
Mostar, u smislu
odredaba članka 17. Odluke o građevinskom
zemljištu općine Posušje.
U natječaju je učestvovao i podnosilac prijave
za dodjelu zemljišta iz točke I. izreke Rješenja.
Iz priloženog u spis Prijedloga Povjerenstva za
provedbu predmetnog javnog natječaja
broj:01-81/14 od 27. 03. 2014 za dodjelu
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
za LOT 1 imenovanoj u točki I. izreke ovog
Rješenja, vidljivo je da početna cijena za
zemljište iznosi 10.740,00KM odnosno 15
KM po m2 zemljišta, a ponuđena 10.900, 00
KM odnosno 15.22,00 KM po m2 (slovima:
petnaest maraka i dvadeset dva feniga).
Iznos od 10.400, 00 KM koji je korisnik
predmetnog
dodijeljenog
građevinskog
zemljišta dužan uplatiti dobije se kad se od
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prednje ponuđene cijene odbije iznos od 500
KM za uplaćenu kauciju.
U spis predmeta priložena je:
- Uplatnica od 05.03.2014. godine iz koje je
vidljivo da je imenovana uplatila kauciju u
iznosu od 500. 00 KM (slovima: petsto
konvertibilnih maraka).
U spis predmeta priloženo je Mišljenje
Općinskog pravobranitelja Posušje broj: M23/14 od 29.5. 2014. godine u kojem je
navedeno da je dodjela na korištenje
građevinskog
zemljišta
radi
građenja
provedena u skladu s važećim zakonom.
Odredbama članka 78. Zakona o građevinskom
zemljištu propisano je da odredbe ovog zakona
koje se odnose na gradsko građevinsko
zemljište primjenjuju se i na ostalo
građevinsko zemljište, što znači da se odredbe
članka 45. Zakona o građevinskom zemljištu
koje propisuju da se gradsko građevinsko
zemljište dodjeljuje na korištenje radi gradnje
na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u
sredstvima javnog informiranja, pod uvjetima i
na temelju ovog zakona i na temelju njega
donesenim propisima analogno odnose i na
ostalo građevinsko zemljište u državnom
vlasništvu.
Za predmetno zemljište određena je naknada
sukladno odredbama članka 4. Odluke o
izmjenama i dopunama odluke o građevinskom
zemljištu („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj: 4/08).
Slijedom naprijed navedenom, temeljem
članka 78. te pozivom na članak 45. stavak 1.
Zakona o građevinskom zemljištu 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: 05-31-124/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 5.6.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 40 i članka 45 stavak 1.
Zakona o građevinskom zemljištu Federacije
BiH („Službene novine Federacije Bosne i

6. lipnja 2014. godine

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 28.
Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni
glasnik općine Posušje“, broj: 3/04, 11/05,
4/08, 8/09 i 5/10) nakon provedenog javnog
natječaja za dodjelu građevinskog zemljišta u
državnom vlasništvu od 12.02.2014. godine
uz
pribavljeno
Mišljenje
Općinskog
pravobranitelja Posušje, broj:
M-21/14.
Općinsko vijeće općine Posušje, na 15. sjednici
održanoj dana 5.6.2014 godine donosi:
RJEŠENJE
I. Damir (Jerke) Lončar, Ul. kraljice Jelene
3 Posušje, dodjeljuje se na korištenje
zemljište u državnom vlasništvu
označeno kao k.č. broj 2089/3 površine
10 m2 upisano u posjedovni list broj 136
k.o. Posušje korisnik Općina Posušje u
dijelu 1/1 u svrhu oblikovanja u skladu s
važećom planskom dokumentacijom
građevinske parcele označene kao k.č.
broj 2091 k.o. Posušje.
II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Damir (Jerke)
Lončar dužan je platiti naknadu u iznosu
800,00 KM umanjenu za isplaćeni iznos
kaucije 500.00 KM (slovima: petsto
konvertibilnih maraka) što za isplatu
naknade za dodijeljeno građevinsko
zemljište ostaje uplatiti iznos 300.00
KM (slovima: tristo
konvertibilnih
maraka) na proračun Općine Posušje,
broj: 33820022615 84848, vrsta prihoda
722431 Općina 070 i to u roku od 15
dana po pravomoćnosti ovog Rješenja.
III. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu
iz točke I izreke ovog Rješenja, nakon
što Rješenje postane pravomoćno i
nakon što imenovani kojem je
dodijeljeno predmetno građevinsko
zemljište podnese dokaz Službi za
imovinsko-pravne geodetske poslove i
katastar općine Posušje da je platilo
naknadu određenu u točki II izreke
Rješenja izvršit će se uknjižba prava
vlasništva radi građe u Zemljišnim
knjigama u Općinskom sudu u Širokom
Brijegu u korist Damira (Jerke) Lončar,
Ul. kraljice Jelene 3 Posušje dok će
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Služba za imovinsko-pravne geodetske
poslove i katastar općine Posušje,
evidentirati nastale promjene u pogledu
prava korištenja i posjeda u korist
imenovanog.
Obrazloženje
U postupku koji je prethodio donošenju ovog
Rješenja utvrđeno je iz Zapisnika o otvaranju
prijava za dodjelu predmetnog neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
za LOT 4 broj: 01-81/14 od 05.03.2014.
godine da je proveden javni natječaj za dodjelu
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
pobliže označenog u točki I izreke Rješenja.
Da je Natječajno povjerenstvo nakon
utvrđivanja uvjeta propisanih natječajem
donijelo prijedlog da se predmetno zemljište u
državnom vlasništvu dodjeli imenovanom iz
točke I. ovog Rješenja u svrhu oblikovanja
njegove izgrađene parcele.
Uvidom u kopiju katastarskog plana od
22.05.2014. godine utvrđeno je da kopija plana
sadrži podatke o nekretninama i to: k.č. broj
2091 koja je upisana u p.l. broj 580 u korist
Damira (Jerke) Lončar „Tale“ te da se po
naravi vodi kao kuća i zgrada i dvorište i k.č.
broj 2089/3 upisana u p.l. 136. k.o. Posušje u
korist Općine Posušje, u naravi dvorište, kao i
da sadrži grafički prikaz predmetnih susjednih
parcela.
Iz stanja spisa vidljivo je da je točka Ad.3. iz
akta Službe za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša broj 04-23-68/14 od 10.02.2014 godine
u kojoj su dani urbanističko tehnički uvjeti za
predmetnu parcelu koja se dodjeljuje
imenovanom iz točke I. ovog Rješenja
pojašnjena Izjavom od 21.05.2014. godine od
pomoćnika načelnika Službe za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša Posušje da se parcela
označena kao k.č. broj 2089/3 pripaja parceli
2091 sukladno važećom izmjenom i dopunom
Regulacionog plana usvojenog na sjednici
Općinskog vijeća Posušje broj: 01-23-42/12 od
02.04.2012. godine.
Odlukom općinskog načelnika o raspisivanju
javnog natječaja za dodjelu neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
broj: 01-81/14 od 12.02.2014. godine raspisan
je javni natječaj koji je bio objavljen na
oglasnoj ploči Općine Posušje i u javnom
glasilu „Večernji list“
Mostar u smislu
odredaba članka 17. Odluke o građevinskom
zemljištu općine Posušje.

6. lipnja 2014. godine

U natječaju je učestvovao i podnosilac prijave
za dodjelu zemljišta iz točke I. izreke Rješenja.
Iz priloženog u spis Prijedloga Povjerenstva za
provedbu predmetnog javnog natječaja broj:
01-81/14 od 27.03.2014 za
dodjelu
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
za LOT 4 imenovanom u točki I. izreke ovog
Rješenja, vidljivo je da početna cijena za
zemljište iznosi 800.00KM odnosno 80 KM
po m2 zemljišta, a ponuđena 800.00 KM
(slovima: osamsto maraka).
Iznos od 300 KM koji je korisnik predmetnog
dodijeljenog građevinskog zemljišta dužan
uplatiti dobije se kad se od prednje ponuđene
cijene odbije iznos od 500 KM za uplaćenu
kauciju.
U spis predmeta priložena je:
- Uplatnica od 05.03.2014. godine iz koje je
vidljivo da je imenovani uplatio kauciju u
iznosu od 500.00 KM (slovima: petsto
konvertibilnih maraka).
U
spis predmeta priloženo je Mišljenje
Općinskog pravobranitelja Posušje broj: M21/14 od
29.5.2014. godine u kojem je
navedeno da je dodjela na korištenje
građevinskog
zemljišta
radi
građenja
provedena u skladu s važećim zakonom.
Odredbama članka 45. Zakona o građevinskom
zemljištu FBIH propisano je da se gradsko
građevinsko zemljište dodjeljuje na korištenje
radi gradnje na temelju javnog natječaja koji se
objavljuje u sredstvima javnog informiranja
pod uvjetima i na temelju ovog zakona, a
odredbama članka 40. istog zakona propisano
je ako su prostornim (regulacijskim) planom ili
planom
parcelacije
obrazovane
nove
građevinske parcele, općinsko vijeće može u
svrhu utvrđivanja prava korištenja radi
građenja u korist drugog lica izuzeti dio
zemljišta koji je bio u sastavu izgrađene
građevinske parcele ako se time ne smanjuje
zemljište neophodno za redovnu uporabu
zgrade.
Za predmetno zemljište određena je naknada
sukladno odredbama članka 4. Odluke o
izmjenama i dopunama odluke o građevinskom
zemljištu („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj: 4/08).
Slijedom naprijed navedenom, temeljem
članka 40. te pozivom na članak 45. stavak 1.
Zakona o građevinskom zemljištu riješeno je
kao u izreci Rješenja.
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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: 05-31-125/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 5.6.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 44, 45 i 78. Zakona o
građevinskom zemljištu Federacije BiH
(„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 28.
Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni
glasnik općine Posušje“, broj: 3/04, 11/05,
4/08, 8/09 i 5/10) nakon provedenog javnog
natječaja za dodjelu građevinskog zemljišta u
državnom vlasništvu od 12.02.2014. godine
uz
pribavljeno
Mišljenje
Općinskog
pravobranitelja Posušje, broj:
M-22/14.
Općinsko vijeće općine Posušje, na 15. sjednici
održanoj dana 5.6.2014. godine, donosi
RJEŠENJE
I. Josip (Petra) Penava Ćesića Draga bb,
Batin Posušje, dodjeljuje se na korištenje
radi građenja stambeno poslovnog
objekta, neizgrađeno ostalo građevinsko
zemljište u državnom vlasništvu
označeno kao k.č. broj 792/3 površine
1262 m2 upisano u posjedovni list broj
74 k.o Lipovice korisnik Općina Posušje
u dijelu 1/1.
II. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz
točke I. izreke Rješenja Josip (Petra)
Penava dužan je platiti naknadu u iznosu
od 6.562, 40KM umanjenu za isplaćeni
iznos kaucije 500 KM što za isplatu
naknade za dodijeljeno građevinsko
zemljište
ostaje uplatiti iznos od
6.062,40
KM (slovima: šest tisuća
šesdeset dvije konvertibilne marke i
četrdeset feniga) na proračun Općine
Posušje, broj: 33820022615 84848 vrsta

6. lipnja 2014. godine

prihoda 722431 Općina 070 i to u roku
od 15 dana po pravomoćnosti ovog
Rješenja.
III. Imenovani iz točke I. ovog Rješenja gubi
pravo korištenja zemljišta radi građenja
ako u roku od jedne godine od dana
pravomoćnosti ovog Rješenja
ne
podnese zahtjev da mu se izda građevna
dozvola-odobrenje za građenje, odnosno
ako u roku od jedne godine od izdavanja
odobrenja za građenje ne izvede pretežan
dio radova na građevini, to jest izgradnju
s
prvom
nadzemnom
stropnom
konstrukcijom.
IV. Na dodijeljenom građevinskom zemljištu
iz točke I. izreke ovog Rješenja, nakon
što Rješenje postane pravomoćno i
nakon što imenovani kojem je
dodijeljeno predmetno građevinsko
zemljište podnese dokaz Službi za
imovinsko-pravne, geodetske poslove i
katastar općine Posušje da je platio
naknadu određenu u točki II. izreke
Rješenja izvršit će se uknjižba prava
korištenja radi građenja u Zemljišnim
knjigama u Općinskom sudu u Širokom
brijegu u korist Josip (Petra) Penava
Ćesića Draga Batin Posušje, dok će
Služba za imovinsko-pravne geodetske
poslove
i katastar općine Posušje,
evidentirati nastale promjene u pogledu
prava korištenja i posjeda.
Obrazloženje
U postupku koji je prethodio donošenju ovog
Rješenja utvrđeno je iz Zapisnika o otvaranju
prijava za dodjelu predmetnog neizgrađenog
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
za LOT 3 broj: 01-81/14 od 05.03.2014.
godine da je proveden javni natječaj za dodjelu
predmetnog
neizgrađenog
građevinskog
zemljišta
u državnom vlasništvu pobliže
označenog u točki I. izreke Rješenja u svrhu
izgradnje stambeno poslovnog objekata, u
skladu s urbanističko- tehničkim uvjetima
određenim od strane Službe za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša broj: 04-23-68/14 od
10.02.2014. godine. Urbanističko tehnički
uvjeti
čine
sastavni
dio
natječajne
dokumentacije.
Odlukom općinskog načelnika o raspisivanju
javnog natječaja za dodjelu neizgrađenog
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građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
broj: 01-81/14 od 12.02.2014. godine raspisan
je javni natječaj koji je bio objavljen na
oglasnoj ploči Općine Posušje i u javnom
glasilu „Večernji list
Mostar“ u smislu
odredaba članka 17. Odluke o građevinskom
zemljištu općine Posušje.
U natječaju je učestvovao i podnosilac prijave
za dodjelu zemljišta iz točke I. izreke Rješenja.
Iz priloženog u spis Prijedloga Povjerenstva za
provedbu predmetnog javnog natječaja broj:
01-81/14 od 27.03.2014 za
dodjelu
građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu
za LOT 3 imenovanom u točki I izreke ovog
Rješenja, vidljivo je da početna cijena za
zemljište iznosi 6.310,00 KM odnosno 5 KM
po m2 zemljišta, a ponuđena 6.562,40 KM
odnosno 5.2 KM po m2.
Iznos od 6.062KM koji je korisnik predmetnog
dodijeljenog građevinskog zemljišta dužan
uplatiti dobije se kad se od prednje ponuđene
cijene odbije iznos od 500 KM za uplaćenu
kauciju.
U spis predmeta priložena je:
- Uplatnica od 17. 07.2013. godine iz koje je
vidljivo da je ponuđač uplatio kauciju u iznosu
od 500. 00 KM (slovima: petsto konvertibilnih
maraka).
U spis je natječajno povjerenstvo priložilo
Zabilješku broj: 01-81/14 od 05.03.2014.
godine u kojoj je navedeno da je Josip (Petra)
Penava uz prijavu na javni natječaj broj: 0531-317/14 od 02.07.2013. godine u kojem nije
uspio priložio prednje navedenu uplatnicu iz
koje je vidljivo da je uplaćena kaucija, te da
mu u međuvremenu nije izvršen povrat
sredstava koji su uplaćeni u svrhu kaucije pa je
povjerenstvo od konačne ponuđene cijene
odbilo iznos od 500. 00KM zbog uplaćene
kaucije.
U
spis predmeta priloženo je Mišljenje
Općinskog pravobranitelja Posušje broj:M22/14 od
29.5.2014. godine u kojem je
navedeno da je dodjela na korištenje
građevinskog
zemljišta
radi
građenja
provedena u skladu sa važećim zakonom.
Odredbama članka 78. Zakona o građevinskom
zemljištu propisano je da odredbe ovog zakona
koje se odnose na gradsko građevinsko
zemljište primjenjuju se i na ostalo
građevinsko zemljište, što znači da se odredbe
članka 45. Zakona o građevinskom zemljištu
koje propisuju da se gradsko građevinsko
zemljište dodjeljuje na korištenje radi gradnje
na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u

6. lipnja 2014. godine

sredstvima javnog informiranja, pod uvjetima i
na temelju ovog zakona i na temelju njega
donesenim propisima analogno odnose i na
ostalo građevinsko zemljište u državnom
vlasništvu.
Za predmetno zemljište određena je naknada
sukladno odredbama članka 4. Odluke o
izmjenama i dopunama odluke o građevinskom
zemljištu
(„Službeni
glasnik
općine
Posušje“broj: 4/08).
Slijedom naprijed navedenom, temeljem
članka 78. te pozivom na članka 45. stavak 1.
Zakona o građevinskom zemljištu 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: 05-31-126/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 5.6.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 54. stavak 3. Zakona o
građevinskom zemljištu Federacije BiH
(„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 4.
Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni
glasnik općine Posušje“, broj: 3/04, 11/05,
4/08, 8/09 i 5/10) rješavajući po zahtjevu
Vlado (Ivana) Ćurdo Rakitno bb Posušje za
davanje suglasnosti za otuđenje nedovršene
zgrade na gradskom građevinskom zemljištu,
uz
pribavljeno
Mišljenje
Općinskog
pravobranitelja Posušje, M-24/14 Općinsko
vijeće općine Posušje, na 15. sjednici održanoj
dana 5.6.2014. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
I. Daje se suglasnost Vlado (Ivana) Ćurdo
Rakitno bb Posušje da može otuđiti
nedovršeni objekt, zajedno sa zemljištem
pod zgradom i zemljištem koje služi za
redovnu uporabu zgrade koja se nalazi
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na gradskom građevinskom zemljištu
k.č. broj 2190/210, u površini od 586 m2
k.o. Posušje Meljakuša III gradilište
upisana u p.l. 1902 k.o. Posušje.
II. Taksu na rješenje o davanju suglasnosti
za otuđenje nedovršene zgrade u iznosu
od 250,00 KM (slovima: dvjesto pedeset
konvertibilnih maraka) Vlado (Ivana)
Ćurdo dužan je uplatiti u roku od
8 dana od dana prijema rješenja na
žiro – račun Općine Posušje broj
3382002261584848, tarifni broj 23 taksa za otuđenje nedovršenog objekta
vrsta prihoda 722131.

6. lipnja 2014. godine

Odredbama članka 3. stavak 1. Odluke o
općinskim upravnim pristojbama
Općine
Posušje
(„Službeni
glasnik
Općine
Posušje„ broj: 10/13 i 4/14) propisano je da je
pristojbeni obveznik fizička ili pravna osoba
po čijem zahtjevu je pokrenut postupak,
odnosno osoba za koju se obavljaju radnje, za
koje je u skladu s Tarifom propisano plaćanje
pristojbe. U skladu s tarifom 23 ove odluke
propisano je plaćanje pristojbe za rješenje o
davanju suglasnosti za otuđenje nedovršene
zgrade u iznosu od 250 konvertibilnih maraka.
Slijedom
naprijed iznijetim sukladno
odredbama članku 54. stavak 3. Zakona o
građevinskom zemljištu riješeno je kao u
izreci rješenja.

Obrazloženje
Vlado (Ivana) Ćurdo Rakitno bb Posušje
podnio je zahtjev Općinskom vijeću da mu da
suglasnost da može otuđiti nedovršenu zgradu
koju je izgradio s prvom stropnom
konstrukcijom na gradskom građevinskom
zemljištu koje mu je dodijeljeno na korištenje
radi građenja, rješenjem Općinskog vijeća broj:
20-31-163/01od 03.05.2001. godine.
U zahtjevu je naveo da izgradnju objekta ne
može nastaviti zbog nedostatka financijskih
sredstava, pa bi mu novac poslužio za
adaptiranje objekta u kojem već živi.
Na priloženoj skici snimanja od 02.10.2013.
godine vidljive su tlocrtne dimenzije
izgrađenog objekta na k.č. broj: 2190/210.
Iz pismenog pojašnjenja vještaka mjernika od
20.05.2014. godine utvrđeno je da se na
predmetnoj parceli nalazi nedovršeni objekt sa
zatvorenom prvom stropnom horizontalnom
konstrukcijom.
Iz stanja spisa utvrđeno je da je zahtjev
osnovan, te da podnosiocu zahtjeva treba dati
suglasnost za otuđenje nedovršenog objekta.
Odredbama članka 54. stavak 3. Zakona o
građevinskom zemljištu FBIH propisano je da
se nedovršena zgrada može uz suglasnost
općinskog vijeća otuđiti ako je nosilac
ostvarenog prvenstvenog prava korištenja radi
građenja, odnosno prava korištenja radi
građenja bio spriječen opravdanim razlozima
da nastavi građenje (teška i trajna bolest, smrt
članova obitelji, razvod braka, preseljenje u
drugo mjesto i slično).
U spis je priloženo Mišljenje općinskog
pravobranitelja broj M-24/14 od 29.5.2014.
godine da je prijedlog rješenja utemeljen na
zakonu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Ovo Rješenje nema karakter upravnog akta i
protiv njega se ne može izjaviti žalba niti
pokrenuti upravni spor.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-135/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 5.6.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 100. Statuta općine
Posušje («Službeni
glasnik općine
Posušje», broj 1/08, 8/08 i 2/10) i članka
97. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Posušje («Službeni
glasnik općine
Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10),
Općinsko vijeće općine Posušje, na 15.
sjednici održanoj dana 5.6.2014. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Nacrta Statutarne Odluke o
izmjenama i dopunama Statuta općine
Posušje i provođenje javne rasprave
I.
Prihvaća se Nacrt Statutarne Odluke o
izmjenama i dopunama Statuta općine Posušje
i isti se stavlja na javnu raspravu.
Javna rasprava će trajati 30 dana i to od
9.6.2014. godine do 9.7.2014. godine.
Za provođenje javne rasprave određuju se
Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise
Općinskog vijeća.
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II.
Nacrt Statutarne Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta općine Posušje bit će
objavljen na Internet stranici općine: www.
opcina-posusje.ba.
III.
U toku trajanja javne rasprave predstavnici
mjesnih zajednica, predstavnici javnih
poduzeća i ustanova, udruge građana,
predstavnici političkih stranaka i drugi
zainteresirani subjekti mogu podnijeti svoje
prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt
Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama
Statuta općine Posušje.
IV.
Nakon provedene javne rasprave Povjerenstvo
za Statut, Poslovnik i propise Općinskog vijeća
će utvrditi prijedlog Statutarne Odluke i
dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i
usvajanje. Izvješće o provedenoj javnoj
raspravi dostaviti Općinskom vijeću.
V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-02-17/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 5.6.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 114. stavak 3. 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 15.
sjednici održanoj dana 5.6.2014. godine,
donijelo je:
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Javnog
poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje
za 2013. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o radu Javnog poduzeća
„Vodovod“ d.o.o. Posušje za 2013. godinu.
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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: 01-23-19/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 5.6.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 114. stavak 3. 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 15.
sjednici održanoj dana
5.6.2014. godine,
donijelo je:
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
prihoda i programa radova komunalnog
gospodarstva za 2013. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana prihoda i
programa radova komunalnog gospodarstva za
2013. 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: 01-05-60/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 5.6.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 114. stavak 3. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 1/08, 8/08 i 2/10), a u svezi s
člankom 85. alineje 1. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj: 5/08, 9/08 i 10/10),
Općinsko vijeće općine Posušje, na 15. sjednici
održanoj dana 5.6.2014. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o davanju mišljenja o prioritetnim
strukama Srednje strukovne škole

za upis u školskoj 2014/15 godini
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I
Daje se mišljenje da su prioritetne struke u
Srednjoj strukovnoj školi za upis u školskoj
2014/15 godini sljedeće:
a) IV stupanj:
- ekonomist – 1 odjel
- računalni tehničar u strojarstvu – 1 odjel
- tehničar telekomunikacijskog prometa – 1 odjel

6. lipnja 2014. godine

Temeljem članka 114. stavak 3. 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 15.
sjednici održanoj dana 5.6.2014. godine,
donijelo je:
ZAKLJUČAK

b) III stupanj:
- klesar – 1 odjel
- automehaničar/autolimar – 1 odjel
- instalater grijanja i klimatizacije – 1 odjel
- konobar/kuhar – 1 odjel
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: 01-38-63/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 5.6.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 114. stavak 3. 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 15.
sjednici održanoj dana 5.6.2014. godine,
donijelo je:
ZAKLJUČAK
I.
Ovim Zaključkom prihvaća se inicijativa o
promjeni naziva „Posuško ljeto“ tako da novi
naziv glasi „Posuško lito“.
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: 01-40-68/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 5.6.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

I.
Općinsko vijeće općine Posušje jednoglasno
podržava građansku inicijativu „Za život“, koja
ima za cilj zaštitu ljudskog života. Podupire
proces donošenja i što prije usvajanje Zakona o
zaštiti ljudskog života od začeća do prirodne
smrti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, te na
taj način dajemo svoj doprinos u promicanju
kulture života i općih civilizacijskih i biblijskih
vrijednosti u svezi svih aspekata zaštite i
vrijednosti ljudskog života.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-02-73/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 5.6.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 114. stavak 3. 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 15.
sjednici održanoj dana 5.6.2014. godine,
donijelo je:
ZAKLJUČAK
o regulaciji prometa u Ulici fra Grge
Martića u periodu od 1.7. do 15.8.2014.
godine
I.
Ovim Zaključkom određuje se da se promet u
Ulici fra Grge Martića od Veterinarske stanice
do Zagrebačke banke (UniCredit Bank) zatvori
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u periodu od 1.7. do 15.8.2014. godine i to u
vremenu od 19:00 do 24 sata.
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: 01-02-74/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 5.6.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 24. točka 2. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“
broj:1/08, 8/08 i 2/10) Općinsko vijeće općine
Posušje na 15.
sjednici održanoj dana
5.6.2014. godine, d o n o s i:

II.
Sastavni dio ove Odluke je Strategija razvoja
općine Posušje, a ista će se objaviti u
„Službenom glasniku općine“.
III
Ova Odluka 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: 01-28-37/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 5.6.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

ODLUKU
o usvajanju Strategije razvoja općine
Posušje
I.
Usvaja se Strategija razvoja općine Posušje
koju je izradio Općinski razvojni tim.

6. lipnja 2014. godine

.

