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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 21. sjednici
održanoj dana 12.02.2015. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana „POSUŠJE“ (križanje
Zagrebačke ulice i ulice Mile Bošnjaka)
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „POSUŠJE“
(križanje Zagrebačke ulice i ulice Mile
Bošnjaka), u cilju preoblikovanja parcela
prema stanju na terenu za potrebe rješavanja
imovinsko pravnih odnosa vezanih za parcelu
k.č. broj: 1962/2 k.o. Posušje i parcela koje
graniče sa navedenom parcelom.
Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćen je lokalitet na
kojem se nalazi parcela k.č. broj:1962/2 k.o.
Posušje, a nalazi se na samom križanju
Zagrebačke ulice i ulice Mile Bošnjaka u
Posušju, općina Posušje.
Članak 3.
Smjernice za izradu predmetnog plana su
sljedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno predmetnim
planom uzimajući u obzir stanje na terenu
izvršiti preoblikovanje parcela prema stanju na
terenu za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa vezanih za parcelu k.č. broj:
1962/2 k.o. Posušje i parcela koje graniče sa
navedenom parcelom.
Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade Plana su
osigurana u Proračunu općine Posušje.
Članak 5.
Za nositelja pripreme za izradu predmetnog
plana 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
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regulacijskog plana usklade potrebe i planska
rješenja.
Članak 6.
Za izradu predmetnog plana 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: 01-23-11/15
PREDSJEDNIK
Posušje, 12.2.2015. 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 21. sjednici
održanoj dana 12.02.2015. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana „POSUŠJE“ (zapadno od
groblja „Martića križ“)
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „POSUŠJE“
(zapadno od groblja „Martića križ“), u cilju
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parcelacije zemljišta za potrebe legalizacije
postojećih i izgradnje novih stambenih,
stambeno poslovnih i poslovnih objekata.
Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
koje se nalazi sa zapadne strane groblja
„Martića križ“ i to zemljište koje se nalazi
između ulice fra Grge Martića, ulice Ivana
Gundulića, ulica Ivana Držića i ulice fra
Andrije Kačića Miošića, u Posušju, općina
Posušje.
Članak 3.
Smjernice za izradu predmetnog plana su
sljedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno predmetnim
planom uzimajući u obzir stanje na terenu
izvršiti parcelaciju zemljišta za potrebe
legalizacije postojećih i izgradnje novih
stambenih, stambeno poslovnih i poslovnih
objekata.
Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade Plana su
osigurana u Proračunu općine Posušje.
Članak 5.
Za nositelja pripreme za izradu predmetnog
plana, 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.
Članak 6.
Za izradu predmetnog plana 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 predmetnog plana
je obavezan sačiniti program uključivanja
javnosti u javne rasprave o svim fazama izrade
Plana i organizirati njihovo provođenje, te o
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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: 01-23-7/15
PREDSJEDNIK
Posušje, 12.2.2015. 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 6. stavak 2. 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 21. sjednici održanoj dana
12.2.2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju i održavanju izbora za
članove vijeća mjesnih zajednica općine
Posušje
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Posušje raspisuje
izbore za članove vijeća mjesnih zajednica
općine Posušje.
Članak 2.
Izbori iz članka 1. ove odluke održat će se u
nedjelju 07. lipnja 2015. godine u vremenu od
9:00 do 15:00 sati.
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: 01-05-17/15
PREDSJEDNIK
Posušje, 12.2.2015. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________
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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 21. sjednici
održanoj dana 12.2.2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o dopunama Odluke 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.
U Odluci o visini financijske potpore za djecu
bez oba roditelja, djecu čija su oba roditelja
100% invalidi i djecu samohranih roditelja koji
su 100% invalidi („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj: 5/14), u članku 4. iza stavka 1.
dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Korisnici koji su ostvarili financijske potpore
po Odluci o određivanju naknade za Mirnu
i Viktoriju Galić („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj: 12/07), Odluci o visini
financijske potpore za djecu bez oba roditelja
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj 2/08)
i Odluci o financijskoj potpori za djecu čija su
oba roditelja 100% invalidi („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj: 11/10), od dana
primjene ove Odluke svoja prava ostvarit će
preko Centra za socijalni rad sukladno
odredbama ove Odluke.“
Članak 2.
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: 01-35-6/15
PREDSJEDNIK
Posušje, 12.2.2015. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 2.12. stavka 5. 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) i članka 24.
točka 18. a u svezi s člankom 114. stavak 3.
Statuta općine Posušje („Službeni glasnik
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općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08 i 2/10),
Općinsko vijeće općine Posušje, na 21. sjednici
održanoj dana 12.2.2015. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i člana
Općinskog izbornog povjerenstva Posušje
I
Za predsjednika i člana Općinskog izbornog
povjerenstva Posušje imenuju se:
1. Ivanka Arapović Galić, predsjednik
2. Zvonko Landeka, član
II
Mandat predsjednika i člana Općinskog
izbornog povjerenstva je sedam godina.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
dobivanja suglasnosti od Središnjeg 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: 01-05-138/14
PREDSJEDNIK
Posušje, 12.2.2015. 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), a u
svezi s člankom 45. stavak 2. i člankom 79.
stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj 5/08, 9/08 i 10/10), Općinsko vijeće
općine Posušje na 21. sjednici održanoj dana
12.2.2015. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o osnivanju radnog tijela za pripremu
kulturnih događanja pod nazivom
„Posuško lito“
I
Osniva se radno tijelo za pripremu kulturnih
događanja pod nazivom „Posuško lito“ za
2015. godinu (u daljem tekstu: Radno tijelo) u
sljedećem sastavu:
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Branko Bago, predsjednik
Ivanka Arapović Galić, član
Ante Begić, član
Ante Pavković, član
Tomislav Bašić, član
Frano Grbeša, član
Predstavnik Frame
Mate Kovač, član

II
Radno tijelo je zaduženo za pripremu
programa i određivanje termina održavanja
kulturnih događanja pod nazivom „Posuško
lito“.
III
Radno tijelo može angažirati po potrebi
vanjske suradnike čiji broj ne može biti veći od
jedne trećine broja članova Radnog tijela.
IV
Mandat članova Radnog tijela traje do
završetka svih aktivnosti vezanih za „Posuško
lito“ za 2015. godinu.
V
Radno tijelo radi u sjednicama.
VI
Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje
važiti Zaključak o osnivanju radnog tijela za
pripremu kulturnih događanja pod nazivom
„Posuško ljeto“ („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj: 4/14).
VII
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u
Službenom glasniku općine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-21/15
PREDSJEDNIK
Posušje, 12.2.2015. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 1/08,
8/08 i 2/10) i članka 85. Poslovnika općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“
broj: 5/08, 9/08 i 10/10), Općinsko vijeće
općine Posušje na 21. sjednici održanoj dana
12.2.2015. godine, donijelo je:
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ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o realizaciji strategije
u 2014. godini i Plana implementacije
projekata i strategije u 2015. godini u općini
Posušje
I.
Usvaja se Izvješće o realizaciji strategije u
2014. godini i Plan implementacije projekata i
strategije u 2015. godini u općini Posušje.
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: 01-28-20/15
PREDSJEDNIK
Posušje, 12.2.2015. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 38. Statuta općine Posušje
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj: 1/08,
8/08 i 2/10), članka 90. Zakona o javnim
nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni
glasnik BiH», broj: 39/14) i članka 8.
Pravilnika o postupku izravnog sporazuma
(«Službeni glasnik BiH», broj: 90/14) Općinski
načelnik donosi
PRAVILNIK
o provođenju postupka izravnog sporazuma
u općini Posušje
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom definira postupak javne
nabave roba, usluga i radova putem izravnog
sporazuma u tijelu uprave općine Posušje (u
daljnjem tekstu: Ugovorno tijelo), sukladno
članku 90. Zakona o javnim nabavama BiH (u
daljnjem tekstu: Zakon) i članku 8. Pravilnika
o postupku izravnog sporazuma (u daljnjem
tekstu: Pravilnik).
Članak 2.
Postupak izravnog sporazuma se može provesti
kada je procijenjena vrijednost istovrsnih roba
usluga ili radova na godišnjoj razini jednaka ili
manja od 6.000,00 KM.
Ugovorno tijelo može tijekom jedne godine za
isti predmet nabave potrošiti do 6.000,00 KM
putem ovog postupka.
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Ugovorno tijelo može započeti postupak
izravnog sporazuma ako je takva nabava
predviđena planom nabava ili kada ugovorno
tijelo donese posebnu odluku o pokretanju
izravnog sporazuma sukladno članku 17.
stavak 1. Zakona.
Članak 3.
Postupak izravnog sporazuma se provodi na
način da se osigura poštivanje načela iz članka
3. Zakona.
Članak 4.
Procjenjivanje vrijednosti javne nabave koja se
dodjeljuje izravnim sporazumom vrši se
sukladno članku 15. Zakona.
Procijenjena vrijednost mora biti važeća u
trenutku kada ugovorno tijelo zatraži prijedlog
cijene ili ponudu od gospodarskih subjekata.
Postupak izravnog sporazuma započinje
donošenjem odluke o pokretanju postupka od
strane Općinskog načelnika sukladno članku
18. stavak 1. Zakona.
Članak 5.
Ugovorno tijelo ispituje tržište, te traži pisani
prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više
privrednih subjekata koji obavljaju djelatnost
koja je predmet javne nabavke.
Nakon što primi prijedlog cijene ili ponudu od
jednog ili više ponuđača, a prije zaključivanja
izravnog sporazuma, ugovorno tijelo:
a) pregovara sa ponuđačem/ponuđačima o
cijeni i/ili
b) prihvaća prijedlog cijene ili ponudu jednog
ponuđača i/ili
c) provodi drugu vrstu postupka definiranu
Zakonom.
Članak 6.
Kod odabira ponude na temelju koje će biti
dodijeljen ugovor, ugovorno tijelo treba uzeti u
obzir faktore kao što su cijena, količina,
kvaliteta, tehnički opis, estetske i funkcionalne
zahtjeve, karakteristike koje se odnose na
okoliš, vrijeme i period isporuke i sl.
Ugovorno tijelo bira ponuditelja na način koji
jamči najbolju razmjenu vrijednosti za novac.
Kada vodi pregovore koji se odnose na
prijedlog cijene ili ponudu, ugovorno tijelo
djeluje u skladu sa dobrom komercijalnom
praksom.
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Kada traži prijedlog cijene ili ponudu,
ugovorno tijelo daje ponuditeljima određeni
rok za pripremu prijedloga cijene ili ponudu,
uzimajući u obzir kompleksnost nabave.
Članak 7.
Izravni sporazum smatra se zaključenim:
Kod nabava čija vrijednost iznosi do
1.000,00 KM, prilaganjem računa ili druge
odgovarajuće dokumentacije.
Kod nabava čija vrijednost je viša od
1.000,00 KM, ugovorno tijelo je dužno
zaključiti ugovor.
Članak 8.
Ugovorno tijelo sastavlja izvješće o
provedenom postupku javne nabave sukladno
članku 75. Zakona, odnosno članku 9. stavak
3. Naputka o uvjetima i načinu objave
obavijesti i dostavljanju izvješća u postupcima
javnih nabava u informacijski sustava „enabave“ («Službeni glasnik BiH», broj:90/14).
Članak 9.
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: 01-48/15
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 26.01.2015. godine
Branko Bago, v.r.
__________________________________
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