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Na temelju članka 21., 22. i 23. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99,
15/01, 10/03 i 18/11) i članka 24. točka 5.
Statuta općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08 i 2/10),
Općinsko vijeće općine Posušje na 19. sjednici
održanoj dana 26.11.2014. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi regulacijskog plana
„MASNA LUKA“
Članak 1.
Ovom
odlukom
pristupa
se
izradi
regulacijskog plana „MASNA LUKA“, u cilju
definiranja puta do sakralnog objekta (crkve)
koja se nalazi u Masnoj Luci na Blidinju i
formiranja građevinskih parcela uz predmetni
put.
Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
koje se nalazi na lokalitetu Masna Luka na
Blidinju, općina Posušje i to lokalitet na kojem
se nalaze izgrađeni sakralni objekt (crkva) i
dva planinarska doma.
Članak 3.
Smjernice za izradu regulacijskog plana
„MASNA LUKA“ su sljedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno predmetnim
planom uzimajući u obzir stanje na terenu
izvršiti definiranje predmetnog puta i
parcelaciju zemljišta koje se nalazi uz
predmetni put, za potrebe rješavanja imovinsko
pravnih odnosa vezanih za dodjelu državnog
zemljišta, za potrebe legalizacije izgrađenih
objekta koji se nalaze na predmetnom
lokalitetu i eventualna izgradnja novih
objekata.
Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade Plana su
osigurana u Proračunu općine Posušje.
Članak 5.
Za nositelja pripreme za izradu regulacijskog
plana „MASNA LUKA“, određuje se Služba
za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine
Posušje.
Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana
će osigurati svu raspoloživu dokumentaciju
potrebnu za izradu Plana i osigurati suradnju
svih korisnika prostora sa ciljem da se izradom
regulacijskog plana usklade potrebe i planska
rješenja.
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Članak 6.
Za izradu regulacijskog plana „MASNA
LUKA“ odredit 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: 01-23-127/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 26.11.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 7. stavak 1. točka a)
Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja
i imenovanju članova izbornog povjerenstva
osnovne izborne jedinice u Bosni i
Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine“, broj: 9/10, 37/10 i 74/11), kao i
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 19. sjednici održanoj
dana 26.11.2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o objavljivanju javnog
oglasa za imenovanje člana (članova)
Općinskog izbornog povjerenstva Posušje
Članak 1.
U Odluci o objavljivanju javnog oglasa za
imenovanje člana (članova) Općinskog
izbornog povjerenstva Posušje („Službeni
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glasnik općine Posušje“, broj 10/10), članak 3.
stavak 3 mijenja se i glasi:
„Sastav izbornog povjerenstva će, u pravilu,
odražavati ravnopravnu zastupljenost spolova.
Ravnopravna zastupljenost spolova postoji u
slučaju kada je jedan od spolova zastupljen s
najmanje 40 % od ukupnog broja članova
izbornog povjerenstva.“
Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:
„Iznimno od odredbe iz članka 3. stavak 1.
točka d) ove Odluke, član izbornog
povjerenstva može biti osoba sa VII/1
stupnjem stručne spreme i drugog smjera
ukoliko posjeduje iskustvo u radu izbornog
povjerenstva u trajanju od najmanje dvije
godine od stupanja na snagu Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine.
Iznimno od odredbe iz članka 3. stavak 1.
točka e) ove Odluke, član izbornog
povjerenstva može biti osoba koja ima završen
pravni fakultet, odnosno VII/1 stupanj stručne
spreme.“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od
dana objave u «Službenom glasniku općine
Posušje».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-02-130/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 26.11.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 12. stavak 1. Zakona o
osnovnom školstvu (“Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke“, broj: 6/04, 8/04, 8/08,
10/08, 14/08, 12/11 i 6/13), kao i 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 19. sjednici održanoj dana 26.11.2014.
godine, donijelo je:
PRIJEDLOG
mreže osnovnih škola na području općine
Posušje
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Posušje predlaže
sljedeću mrežu osnovnih škola:
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1. Osnovna škola Ivana Mažuranića Posušje, sa
sjedištem u Posušju, Ulica Šimuna Čuturića.
Nastava se izvodi u sljedećim školama:
centralna devetogodišnja škola u Posušju,
područna petogodišnja škola u Batinu i
područna petogodišnja škola u Tribistovu.
2. Osnovna škola fra Petra Bakule Posušje, sa
sjedištem u Posušju, Ulica Šimuna Čuturića.
Nastava se izvodi u sljedećim školama:
centralna devetogodišnja škola u Posušju,
područna petogodišnja škola u Čitluku i
područna petogodišnja škola u Vinjanima.
3. Osnovna škola Franice Dall’era Vir Posušje, sa sjedištem u Viru.
Nastava se izvodi u sljedećim školama:
centralna devetogodišnja škola u Viru,
područna petogodišnja škola u Zagorju i
područna petogodišnja škola Dubrave.
4. Osnovna škola Ante Brune Bušića Rakitno,
sa sjedištem u Rakitnu, Poklečani.
Nastava se izvodi u sljedećim školama:
centralna devetogodišnja škola u Poklečanima,
područna petogodišnja škola u Sutini i
područna petogodišnja škola u Zaušlju.
5. Osnovna škola Vranić, sa sjedištem na
Vraniću.
Nastava se izvodi u sljedećim školama:
centralna devetogodišnja škola na Vraniću,
područna petogodišnja škola u Broćancu i
područna petogodišnja škola u Gradcu.
Članak 2.
Prijedlog mreže iz članka 1. bit će proslijeđen
Vladi Županije Zapadnohercegovačke na
utvrđenje.
Članak 3.
Prijedlog mreže bit će objavljen u Službenom
glasniku općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-38-35/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 26.11.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________
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Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o
ustanovama („Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke“, broj: 7/98 i 21/12),
kao i članka 114. stavak 3. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj: 1/08, 8/08 i 2/10), Općinsko vijeće općine
Posušje, na 19. sjednici održanoj dana
26.11.2014. godine, donijelo je

„Urbikom“ Posušje imenuju se
Čutura.

RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća
Javne ustanove za komunalne djelatnosti
„Urbikom“ Posušje

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku općine Posušje“ i „Narodnim
novinama Županije Zapadnohercegovačke“.

I.
Razrješava se Dario Sesar, predsjednik
Upravnog vijeća Javne ustanove za komunalne
djelatnosti
„Urbikom“
Posušje,
zbog
podnošenja ostavke.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku općine Posušje“ i „Narodnim
novinama Županije Zapadnohercegovačke“
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-66/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 26.11.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 4. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima u Županiji
Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 21/12),
članka 20. stavak 1. Statuta Javne ustanove za
komunalne djelatnosti URBIKOM Posušje
broj: 3/03 i 181/13, kao i članka 114. stavak 3.
Statuta općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08 i 2/10),
Općinsko vijeće općine Posušje, na 19. sjednici
održanoj dana 26.11.2014. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju privremenog predsjednika
Upravnog vijeća Javne ustanove za
komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posušje
I
Za privremenog predsjednika Upravnog vijeća
Javne ustanove za komunalne djelatnosti

Tomislav

II
Mandat privremenog predsjednika Upravnog
vijeća traje do konačnog imenovanja
predsjednika Upravnog vijeća, a najduže 6
mjeseci od dana imenovanja.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-132/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 26.11.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 2.12. stavka 6. Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine („Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 23/01,
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14), članka 24.
točka 18., kao i članka 114. stavak 3. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj: 1/08, 8/08 i 2/10), Općinsko
vijeće općine Posušje, na 19. sjednici održanoj
dana 26.11.2014. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika i člana
Općinskog izbornog povjerenstva Posušje
I
Razrješavaju se dužnosti predsjednik i član
Općinskog izbornog povjerenstva Posušje radi
isteka mandata:
1. Ivanka Arapović Galić, predsjednik
2. Zvonko Landeka, član
II
Imenovanima se utvrđuje prestanak mandata s
danom 10.11.2014. godine.
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III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom dobivanja
suglasnosti od Središnje izbornog povjerenstva
BiH i objavit će se u „Službenom glasniku
općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-129/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 26.11.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 24. točka 17. i 114. stavak
3. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08 i 2/10),
članka 45. stavak 2. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj: 5/08, 9/08 i 10/10), a u
svezi s člankom 7. stavak 1. točka a) Naputka
o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju
članova izbornog povjerenstva osnovne
izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj:
9/10, 37/10 i 74/11), Općinsko vijeće općine
Posušje, na 19. sjednici održanoj dana
26.11.2014. godine, donijelo je
Z A K L J U Č AK
o osnivanju Povjerenstva za provedbu
postupka po javnom oglasu za imenovanje
članova Općinskog izbornog povjerenstva
Posušje
Članak 1.
Osniva se Povjerenstvo za provedbu postupka
po javnom oglasu za imenovanje članova
Općinskog izbornog povjerenstva Posušje (u
daljem tekstu: Povjerenstvo) u sljedećem
sastavu:
1. Bernardin Bakula, predsjednik
2. Slaven Bašić, član
3. Petar Gavran, član
Članak 2.
Povjerenstvo se zadužuje da sukladno Naputku
o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju
članova izbornog povjerenstva osnovne
izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj
9/10, 37/10 i 74/11) provede postupak po
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javnom oglasu za imenovanje
Općinskog izbornog povjerenstva.

članova

Članak 3.
Mandat članova Povjerenstva traje
završetka postupka po javnom oglasu.

do

Članak 4.
Povjerenstvo radi u sjednicama.
Članak 5.
Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo
na naknadu sukladno Odluci o visini naknade
za rad članova stalnih i privremenih radnih
tijela Općinskog vijeća („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj 1/05).
Članak 6.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku općine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-128/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 26.11.2014. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 38. stavak 1. točka 13.
Statuta općine Posušje («Službeni glasnik
općine Posušje», broj 1/08, 8/08 i 2/10),
Općinski načelnik općine Posušje, donosi:
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela
uprave i službi za upravu Općine Posušje
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu
Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu
Općine Posušje («Službeni glasnik općine
Posušje, broj: 07/08, 14/08, 2/10, 4/11,6/11,
5/12, 6/12, 5/14 i 6/14), u članku 15. stavak 1.
iza alineje 22. dodaju se alineje 23, 24, 25, 26
i 27 koje glase:
„-sudjeluje pri zimskom održavanju cesta,
gradskih javnih površina i objekata državnih
institucija i ustanova od javnog interesa,
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-sudjeluje u održavanju i uređivanju gradskih
javnih površina, objekata spomeničke baštine
te javnih zelenih površina (ispiranje kolnika,
zalijevanje u ljetnom periodu, održavanje
rasvjetnih tijela, zaštitnih ograda i drugih
sličnih poslova po potrebi),
-pomaže službama nadležnim za komunalno
gospodarstvo, oko uređenja naseljenih mjesta
za dane državnih blagdana,
-pruža tehničku pomoć u nezgodama i opasnim
situacijama,
-održava i ispituje aparate za gašenje početnog
požara.“

-sudjeluje u interventnom čišćenju objekata
za odvod oborinskih voda,
-obavlja dežurstvo u objektima vatrogasne
jedinice i na objektima gdje vatrogasna
jedinica vrši protivpožarna dežurstva.”

Članak 2.
U članku 16. točka c) iza alineje 13. dodaju se
alineje 14, 15, 16,17 i 18 koje glase:

- prati propise iz oblasti prostornog uređenja i
građenja, daje primjedbe na nacrte propisa,
- koordinira i prati rad Službe za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša i Službe za
imovinsko-pravne, geodetske poslove i
katastar,
- predlaže mjere za poboljšanje rada službi za
upravu,
- predlaže Općinskom načelniku poduzimanje
mjera u cilju pravilnog i zakonitog rada u toj
oblasti, daje prijedloge i mišljenja na odluke
koje se predlažu Vijeću, daje preporuke za
rješavanje složenijih predmeta,
- koordinira i prati aktivnosti javnih ustanova,
javnih poduzeća, organizacija i udruženja
kojima je osnivač Općina Posušje u projektima
izgradnje, saniranja i proširenja javne
infrastrukture (vodovod, kanalizacija, gradska
deponija, lokalne ceste i slično),
- prati i predlaže donošenje prostorno-planske
dokumentacije (prostorni plan, GUP, detaljni
planovi prostornog uređenja),
te zastupa
Općinu na sastancima koji se odnose na oblast
prostornog uređenja i građenja,
- u suradnji s inspekcijskim službama
poduzima aktivnosti u cilju sprječavanja
nezakonitih radnji, utvrđuje eventualne
nepravilnosti u radu, te predlaže mjere za
otklanjanje istih,
- priprema propise za oblast prostornog
uređenja koje donosi Vijeće,
- pregleda izvješća o radu i sudjeluje u izradi
programa rada jedinstvenog tijela uprave za
narednu godinu zajedno s pomoćnicima
načelnika,
- prima i daje savjete strankama,
- obavlja i druge poslove koje mu odredi
Općinski načelnik.

„-sudjeluje pri zimskom održavanju cesta,
gradskih javnih površina i objekata državnih
institucija i ustanova od javnog interesa,
-sudjeluje u održavanju i uređivanju gradskih
javnih površina, objekata spomeničke baštine
te javnih zelenih površina (ispiranje kolnika,
zalijevanje u ljetnom periodu, održavanje
rasvjetnih tijela, zaštitnih ograda i drugih
sličnih poslova po potrebi),
-pomaže službama nadležnim za komunalno
gospodarstvo, oko uređenja naseljenih mjesta
za dane državnih blagdana,
-pruža tehničku pomoć u nezgodama i opasnim
situacijama,
-održava i ispituje aparate za gašenje početnog
požara.“
Članak 3.
U članku 17. Poglavlje c) Odsjek za civilnu
zaštitu točka 8. b Vatrogasac, ispod naslova
opis poslova iza alineje 4. dodaju se alineje 5,
6, 7, 8, 9 i 10 koje glase:
„-sudjeluje pri zimskom održavanju cesta,
gradskih javnih površina i objekata državnih
institucija i ustanova od javnog interesa,
-sudjeluje u održavanju i uređivanju gradskih
javnih površina, objekata spomeničke baštine
te javnih zelenih površina (ispiranje kolnika,
zalijevanje u ljetnom periodu, održavanje
rasvjetnih tijela, zaštitnih ograda i drugih
sličnih poslova po potrebi),
-pomaže službama nadležnim za komunalno
gospodarstvo, oko uređenja naseljenih mjesta
za dane državnih blagdana,
-pruža tehničku pomoć u nezgodama i opasnim
situacijama,

Članak 4.
Članak 22. mijenja se i glasi:
„Članak 22.
Opis poslova:

Uvjeti za obavljanje poslova:

Broj 9 – stranica 259

Službeni glasnik općine Posušje

VSS odnosno visoko obrazovanje II ciklusa
Bolonjskog sustava studiranja - pravni,
ekonomski ili građevinski fakultet, 3 godine
radnog staža, poznavanje rada na računalu
Status izvršitelja: nema status državnog
službenika
Pozicija radnog
mjesta:
savjetnik Općinskog
načelnika
Broj izvršitelja: 1 (jedan)“
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
Službenom glasniku općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-653/14
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 20.11.2014. godine
Branko Bago, v.r.
__________________________________
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