Na temelju članka VI (2). Ustava Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine
Federacije BiH» broj:1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 18/03, 63/03 i 20/04), članka 58.
Ustava Županije Zapadnohercegovačke («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke»
broj:1/96, 2/99, 14/00, 17/00, 1/03 i 10/04), članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine», br. 49/06) i članka 124. Statuta Općine Posušje («Službeni glasnik općine»
broj:1/08), Općinsko vijeće općine Posušje, na 52. sjednici održanoj dana 7.7.2008. godine,
usvojilo je

STATUTARNU ODLUKU O
IZMJENI I DOPUNI STATUTA OPĆINE POSUŠJE
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Statut općine Posušje koji je objavljen u Službenom
glasniku općine Posušje broj:1/08.
Članak 2.
U članku 20. stavku 1. na kraju rečenice se dodaju riječi:“ i teče od dana objavljivanja
rezultata izbora u Službenom glasniku BiH“.
U istom članku stavak 4. se briše.
Članak 3.
U članku 30. stavku 1,3 i 5 riječ „povremena“ zamjenjuje se riječju „privremena“ u
odgovarajućim padežima.
Članak 4.
U članku 35. stavak 4. se mijenja i glasi:
Općinskom načelniku/ci prestaje mandat i prije isteka vremena na koje je izabran sukladno
odredbi članka 1.10. Izbornog zakona BiH.
U istom članku stavak 5. se briše.
Članak 5.
U članku 36. stavku 1. na početku teksta dodati rečenicu: „općinski načelnik može biti
opozvan“.
U istom članku stavak 6. mijenja se i glasi: „Postupak opoziva općinskog načelnika/ce ne
može se voditi 100 dana nakon izbora općinskog načelnika/ce, niti u izbornoj godini
predviđenoj za lokalne izbore“.
Članak 6.
Članak 37. mijenja se i glasi:
U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika/ce iz razloga propisanih zakonom i u
slučaju opoziva, dužnost općinskog načelnika/ce do ponovnog izbora vrši osoba izabrana od
strane Općinskog vijeća natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja vijećnika.
Općinskog načelnika/cu za vrijeme privremene izočnosti ili spriječenosti zamjenjuje
dužnosnik ili djelatnik općinskog tijela uprave, kojeg on ovlasti.
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Nakon prestanka mandata općinskog načelnika prije isteka vremena na koje je izabran
sukladno zakonu i opozivu načelnika, prijevremeni izbori za izbor načelnika moraju se održati
u roku od 60 dana od dana prestanka mandata ili opoziva.
Članak 7.
U članku 118. treći redak riječi „obračun proračuna (završni račun)“ se brišu.
Članak 8.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom
glasniku općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-02-168/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 7.7.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 3. Zakona o grobljima („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“
broj:17/07) i članka 24. stavak 1. točka 2. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“ broj 1/08) Općinsko vijeće općine Posušje na 52. sjednici održanoj dana 7.7.2008.
godine, donosi:
O D L U K U
O IZGRADNJI PRATEĆIH GRAĐEVINA U OKVIRU „RAKIĆA GROBLJA“ U
VINJANIMA
Ovom odlukom usvaja se prijedlog Vijeća Mjesne zajednice „Vinjani“ i utvrđuje se potreba
izgradnje pratećih građevina u okviru „RAKIĆA GROBLJA“ u Vinjanima (mrtvačnica i
kapela), utvrđuje se lokacija na parceli u društvenom vlasništvu, regulira se pitanje
financiranja objekta i rente za pogodnost građenja.
I
Određuje se izgradnja pratećih građevina (mrtvačnica i kapela) u okviru „RAKIĆA
GROBLJA“ u Vinjanima, na parcelama k.č. 4146 i 4131, obje parcele društveno vlasništvo
k.o. Vinjani u skladu sa situacionim prikazom i projektnom dokumentacijom broj: 0105/2008
05.05.2008 izrađenoj od strane: „AXA“ d.o.o. Posušje
II
Izgradnju objekta će financirati korisnici grobnih mjesta „Rakića groblja“, Mjesne zajednice
„Vinjani“.
III
Izgradnja objekta iz točke I ove odluke, oslobođena je plaćanja rente sukladno članku 42 b.
Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik općine Posušje“ broj:3/04, 11/05 i 4/08).
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IV
Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNO HRCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-31-167/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 7.7.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju čl. 5. i čl. 27. Zakona o prometu nekretnina («Službeni list SR BiH», broj: 38/78,
4/89, 29/90 i 22/91), i čl. 24. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj:
1/08), Općinsko vijeće općine Posušje na 52. sjednici održanoj dana 7.7.2008. godine,
donijelo je
ODLUKU
o davanju ovlasti općinskom načelniku općine Posušje
Članak 1.
Daje se ovlast općinskom načelniku općine Posušje da može zaključiti ugovor o zamjeni
nekretnina (zemljišta) u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na »Kružnom toku»
kojim se prilazi na sjevernu i južnu obilaznicu u k.o. Bešlići kako slijedi:
Općina Posušje daje u zamjenu nekretninu, zemljište označeno kao k.č. broj: 1743/1
površine 165 m2 upisano u p.l. 113 K.O. Bešlići, prema skici lica mjesta koja će se uraditi u
skladu s propisima,
za
zemljište označeno k.č. broj: 2017/3 površine 116 m2, k.č. broj: 2089/2 površine 70 m2 K.O.
Bešlići, upisanih u p.l. broj 166 Martić Mate Zora u dijelu ½ i Martić Mate Jozo u dijelu ½.
Članak 2.
Za preostalu razliku od 21 m zemljišta u privatnom vlasništvu vlasnicima će se isplatiti
naknada po tržišnoj cijeni.
2

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 ZAPADNO HERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-31-172/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 7.7.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...

216

Na temelju članka 24. i članka 114. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj
1/08), Općinsko vijeće općine Posušje, na 52. sjednici održanoj dana 7.7.2008. godine,
donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Nacrta općinskog akcijskog plana u okviru
Projekta upravne odgovornosti GAP
2008. – 2010. godine
I
Usvaja se Nacrt općinskog akcijskog plana kojeg je donijela Radna grupa za provođenje
trogodišnjeg općinskog akcijskog plana za kontinuirano unaprjeđenje općinske uprave u
suradnji s Projektom upravne odgovornosti.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-02-175/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 7.7.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
Radna grupa za provođenje trogodišnjeg
općinskog akcionog plana za kontinuirano
unapređenje općinske uprave u suradnji s
Projektom upravne odgovornosti
Nacrt općinskog akcijskog plana u okviru
Projekta upravne odgovornosti GAP
2008. – 2010. godine
Općina Posušje zajedno s projektom upravne odgovornosti (GAP) financiranim od strane
SAD-a, Švedske i Nizozemske poduzima aktivnosti na projektu unapređenja pružanja
općinskih usluga. U okviru dijela aktivnosti koje poduzimamo uz pomoć naših donatora
radimo na izradi trogodišnjeg općinskog akcijskog plana kako bismo poboljšali proces
pružanja usluga u općini Posušje.
S ciljem identificiranja prioriteta i ciljeva naše općine posebna radna grupa je izradila listu
potencijalnih projekata, to su:
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1. Projekt elektronskog izdavanja dozvola kojim bi se osiguralo brže, efikasnije i kvalitetnije
pružanje usluga građanima kao i povećan stupanj zadovoljstva među građanima
2. Skeniranje i digitalizacija dokumenata, razvoj elektronske biblioteke kojom bi se osigurao
brži i kvalitetniji pristup službenim podacima
3. Umrežavanje mjesnih ureda sa Centrom za pružanje usluga građanima čime bi se osiguralo
smanjenje troškova građanima i brži pristup matičnim podacima
4. Unapređenje postupka izdavanja dozvola za legalizaciju bespravno podignutih objekata
putem kojeg bi Općina posjedovala mogućnost boljeg identificiranja i razvoja procesa
izdavanja dozvola i mogućnost njihove legalizacije i uklanjanja
5. Unapređenje funkcija planiranja i izdavanje dozvola kroz reorganizaciju službe što dovodi
do brže i kvalitetnije usluge
6. Unapređenje unutarnje komunikacije čime se osigurava bolja i brža razmjena podataka
unutar općine
7. Izrada prijedloga projekata po međunarodnim standardima, rezultat čega bi bio obučen
općinski tim za razvoj i kreiranje prijedloga projekata koji mogu konkurirati za
financiranje sredstava domaćih i međunarodnih donatora
8. Uvod u program Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) rezultat čega bi bio obučen tim
za razvoj na temu načina privlačenja IPA fondova (EU) i bolje pozicioniranje za pristup
sredstvima EU
Nakon utvrđene liste potencijalnih projekata i obavijesti koja je išla preko lokalnih medija
provedeno je anketiranje među građanima u vremenskom periodu od 12.06. – 19.06.2008.
godine:
- u Centru za pružanje usluga građanima (Šalter sala)
- na web stranici (posusje.net)
- gospodarskim subjektima.
Ukupan broj anketiranih osoba je 149, od toga 76 muških osoba i 73 ženske osobe.
Nakon obrade anketnih listića građani su od osam potencijalnih projekata izabrali slijedećih
pet:
1. Projekt elektronskog izdavanja dozvola kojim bi se osiguralo brže, efikasnije i kvalitetnije
pružanje usluga građanima kao i povećan stupanj zadovoljstva među građanima prošireno
s unapređenjem funkcija planiranja i izdavanjem dozvola kroz reorganizaciju službe što
dovodi do brže i kvalitetnije usluge
2. Skeniranje i digitalizacija dokumenata, razvoj elektronske biblioteke kojom bi se osigurao
brži i kvalitetniji pristup službenim podacima
3. Umrežavanje mjesnih ureda sa Centrom za pružanje usluga građanima čime bi se osiguralo
smanjenje troškova građanima i brži pristup matičnim podacima
4. Unapređenje postupka izdavanja dozvola za legalizaciju bespravno podignutih objekata
putem kojeg bi Općina posjedovala mogućnost boljeg identificiranja i razvoja procesa
izdavanja dozvola i mogućnost njihove legalizacije i uklanjanja
5. Unapređenje unutarnje komunikacije čime se osigurava bolja i brža razmjena podataka
unutar općine.
Dana 12. lipnja 2008. godine organiziran je sastanak o predloženim projektima u okviru
Općinskog akcijskog plana. Sastanak je održan u vijećnici Općine Posušje, a na istom su bili
nazočni predstavnici mjesnih zajednica, gospodarstvenici i dr. koji su na tom sastanku
upoznati s izradom Nacrta općinskog akcijskog plana, kao i procedurom donošenja.
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Općina Posušje

Područje pružanja pomoći
1. Projekt elektronskog izdavanja dozvola kojim bi se
osiguralo brže, efikasnije i kvalitetnije pružanje usluga
građanima kao i povećan stupanj zadovoljstva među
građanima prošireno s unapređenjem funkcija planiranja
i izdavanjem dozvola kroz reorganizaciju službe što
dovodi do brže i kvalitetnije usluge
2. Skeniranje i digitalizacija dokumenata, razvoj
elektronske biblioteke kojom bi se osigurao brži i
kvalitetniji pristup službenim podacima
3. Umrežavanje mjesnih ureda sa Centrom za pružanje
usluga građanima čime bi se osiguralo smanjenje
troškova građanima i brži pristup matičnim podacima
4. Unapređenje postupka izdavanja dozvola za
legalizaciju bespravno podignutih objekata putem kojeg
bi Općina posjedovala mogućnost boljeg identificiranja
i razvoja procesa izdavanja dozvola i mogućnost njihove
legalizacije i uklanjanja
5. Unapređenje unutarnje komunikacije čime se
osigurava bolja i brža razmjena podataka unutar općine
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Siječ
ožuj.
2010

Na temelju članka 34. Zakona o ustanovama („Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke“ broj: 7/98), članka 24. točka 18. Statuta općine Posušje („Službeni
glasnik općine Posušje“ broj 1/08), članka 22. Statuta Centra za socijalni rad Posušje
broj:197/02, Općinsko vijeće općine Posušje na 52. sjednici održanoj dana 7.7.2008. godine
donijelo je:
RJEŠENJE
o razrješenju Upravnog vijeća
Centra za socijalni rad Posušje
I.
Razrješava se Upravno vijeće Centra za socijalni rad Posušje:
1. Petar Penava, predsjednik
2. Kata Sabljo, član
3. Branka Landeka, član
II.
Članovi Upravnog vijeća Centra za socijalni rad se razrješavaju dužnosti opozivom zbog
nepridržavanja uputa i smjernica Osnivača.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u „Službenom glasniku
općine Posušje“ i „Službenim novinama Federacije BiH“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-174/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 7.7.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine Federacije
BIH», 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) i članka 24. Statuta općine
Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj 1/08) Odluke o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik općine Posušje«, broj: 3/04, 11/05, 4/08) Mišljenja općinskog
pravobraniteljstva Posušje broj: 27/08. po prijedlogu broj: 01-351-3/08. od 16.06. 2008. god.
Općinsko vijeće općine Posušje na 52. sjednici održanoj dana 7.7.2008. godine, donijelo je
RJEŠENJE
I. Dodjeljuje se Gospodarskom društvu VICAN TRADE d.o.o. Posušje, građevinsko
zemljište k.č. broj 3321/37 površine 20028 m2 Vicanov Brig upisane u p.l. 131 k.o.
Landeke državno vlasništvo Općina Posušje sa djelom 1/1, radi izgradnje poslovnih
objekata.
II

Gospodarsko društvo: VICAN TRADE d.o.o. Posušje dužno je platiti naknadu iz
točke I. ovog rješenja: za dodijeljeno zemljište na ime naknade za svaki m2 zemljišta

220

po cijeni od 10 KM što za 20028 m2 zemljišta iznosi 200280 KM (slovima:
dvjestotisućadvjestoosamdeset konvertibilnih marka) uplatiti na žiroračun općine
Posušje broj: 3382002200101010 sa naznakom „naknada za građevinsko zemljište“.
III. Naknada za rentu i uređenje obračunat će se prilikom izdavanja odobrenja za
gradnju.
IV. Na zemljištu iz točke I ovog rješenja po pravomoćnosti ovog rješenja izvršit će se
promjene u katastarskom operatu u pogledu prava korištenja i posjeda, a Zemljišno
knjižni ured Općinskog suda u Širokom Brijegu izvršit će uknjižbu prava vlasništva u
korist VICAN TRADE d.o.o. Posušje, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih
upisa na tom zemljištu, i to u roku od 15 dana nakon što investitor podnese dokaz da
je platio naknadu iz točke II. ovog rješenja.

Obrazl oženje
Natječajna komisija nakon provedenog natječaja podnijela je prijedlog broj: 01-351-3/08. 16.
06. 2008. godine Općinskom vijeću radi dodjele ostalog građevinskog zemljišta iz točke I
ovog rješenja u svrhu izgradnje poslovnih objekata.
U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja prema izvješću natječajne komisije
utvrđeno je da je proveden natječaj za dodjelu građevinskog zemljišta za građenje u smislu
odredaba čl. 28. st. 1. Odluke o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik općine Posušje»,
broj: 3/04, 11/05, 4/08). Na natječaju za dodjelu predmetnog zemljišta je sudjelovao direktor
tvrtke VICAN TRADE d o.o. Posušje.
Odredba o plaćanju naknade za dodijeljeno zemljište temelji se na odredbama Izmjene odluke
o građevinskom zemljištu (Službeni glasnik općine Posušje broj: 4/08).
U spis ovog predmeta priloženi su dati Urbanističko tehnički uvjeti za izgradnju proizvodnoposlovnih objekata na lokalitetu „Vicanov Brig“, u Posušju, općina Posušje broj: 04-23563/08 od 27.05.2008. godine, uz grafički prikaz, Službe za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša općina Posušje.
Pribavljenim Mišljenjem općinskog pravobranitelja broj: 27/08 potvrđeno je da je predložena
dodjela u skladu s važećim zakonom te da je procedura koju predviđa Zakon o građevinskom
zemljištu ispoštovana u cijelosti.
Slijedom naprijed iznijetog sukladno čl. 44. i 48. Zakona o građevinskom zemljištu riješeno
je kao u izreci ovog rješenja.
Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne
može izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Županijskom sudu
u Širokom Brijegu u roku od 30 dana po prijemu rješenja. Tužba se podnosi u dva primjerka
neposredno sudu.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-324/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 7.7.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
.…………………………………………………………………………………………………..
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Temeljem članka 217. Zakona o upravnom postupku-u daljnjem tekstu ZUP («Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 2/98 i 48/99), Općinsko vijeće općine Posušje,
na 52. sjednici održanoj dana 7.7.2008. godine, postupajući po zahtjevu Čutura (Jure) Ivice iz
Posušja, broj: 02/IX-475-165, od 25.05. 2008. godine, d o n o s i:
Z A K LJ U Č A K
o ispravci greške u Rješenju broj: 02/IX-475-165 od 28.12. 1998 godine
I. Ispravlja se greška u Rješenju Općinskog vijeća, broj: 02/IX-475-165 od 28.12. 1998.
godine, tako da u svim dijelovima rješenja umjesto Ivica Čutura, odnosno Ivica (Jure) Čutura
iz Posušja, treba stajati Petar Bešlić iz Posušja, odnosno Petar Bešlić iz Rastovače-Posušje, u
odgovarajućim padežima.
Ispravlja se greška i u onim dijelovima istog rješenja, tako što na mjestima u rješenju gdje
piše RVI 70%, treba stajati otac poginulog branitelja.
II. Svi podaci upisani u rješenju broj: 02/IX-475-165 odnose se na Bešlić Petra iz RastovačePosušje, što znači da se cjelokupno rješenje odnosi na imenovanog i zamjenjuje rješenje broj:
08-41-969-9/04 od 08.09. 2004.godine.
III. Zaključak kojim je ispravljena greška u predmetnom Rješenju proizvodi pravno
djelovanje kao i Rješenje čija se greška Zaključkom ispravlja.
IV. Ovaj Zaključak o ispravci greške u Rješenju, gornji broj, će se priložiti izvorniku
predmetnog Rješenja i čini njegov sastavni dio.
Obrazloženje
Petar Bešlić iz Rastovače-Posušje, otac poginulog branitelja i Ivica (Jure) Čutura iz Posušja su
podnijeli zahtjev Općinskom vijeću da im se isprave pogreške koje su učinjene pri izradi
rješenje o dodjeli (zamijenjeni su njihovi podaci u rješenjima), a koje pogreške su uočili kada
su dodijeljeno zemljište počeli privoditi namjeni.
U postupku je utvrđeno da su pri izradi rješenja broj: 02/IX-475-165 od 28.12. 1998. godine,
omaškom i nepažnjom umjesto osobnih podataka Bešlić Petra iz Rastovače, kao oca
poginulog branitelja i na kojeg se odnosi građevinsko zemljište dodijeljeno navedenim
rješenjem, uneseni osobni podaci Čutura (Jure) Ivice iz Posušja, 70% RVI.
Da bi se riješio nastali problem i uskladilo stanje na terenu tj. stvarno dodijeljene parcele
označena kao k.č. broj: 2190/173, P.L. broj: 136, k.o. Posušje, podnositelja zamolbe, sa
stanjem upisanim u javne knjige (zemljišnu knjigu i katastar nekretnina) riješeno je kao u
izreci.
Zbog svega navedenog trebalo je, sukladno članku 217. stavak 2. riješiti kao u izreci ovog
Zaključka.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Zaključka se može izjaviti žalba Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko
pravne poslove u roku od 15-est dana od dana dostave Zaključka.
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Žalba se predaje ovoj Službi neposredno, pismeno ili na zapisnik ili se pak šalje poštom
preporučeno.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02/IX-475-165/98
PREDSJEDNICA
Posušje, 7.7.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
.…………………………………………………………………………………………………..
Temeljem članka 217. Zakona o upravnom postupku-u daljnjem tekstu ZUP («Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 2/98 i 48/99), Općinsko vijeće općine Posušje,
na 52. sjednici održanoj dana 7.7.2008. godine, postupajući po zahtjevu Bešlić Petra iz
Rastovače-općina Posušje, broj: 08-41-969-9/04, od 25.05.2008. godine, d o n o s i:
Z A K LJ U Č A K
o ispravci greške u Rješenju broj:08-41-969-9/04 od 08.09.2004. godine
I. Ispravlja se greška u Rješenju Općinskog vijeća broj: 08-41-969-9/04 od 08.09. 2004.
godine, kao i u Rješenju broj: 02/IX-475-157/98 od 28.12. 1998. godine, tako da u svim
dijelovima rješenja umjesto Petar Bešlić iz Posušja, odnosno iz Rastovače Posušje treba
stajati Ivica (Jure) Čutura iz Posušja, u odgovarajućim padežima.
Ispravlja se greška i u onim dijelovima istog rješenja, tako što na mjestima u Rješenju gdje
piše otac poginulog branitelja, treba stajati ratni vojni invalid, odnosno RVI 70%.
II. Svi podaci upisani u rješenju broj: 08-41-969-9/04 odnose se na Čutura (Jure) Ivicu iz
Posušja, što znači da se cjelokupno rješenje odnosi na imenovanog i zamjenjuje rješenje broj:
02/IX-475-165 od 28.12. 1998. godine.
III. Zaključak kojim je ispravljena greška u predmetnom Rješenju proizvodi pravno
djelovanje kao i Rješenje čija se greška Zaključkom ispravlja.
IV. Ovaj Zaključak o ispravci greške u Rješenju, gornji broj, će se priložiti izvorniku
predmetnog Rješenja i čini njegov sastavni dio.
Obrazloženje
Ivica (Jure) Čutura iz Posušja, 70 % RVI i Petra Bešlić iz Rastovače-Posušje su podnijeli
zahtjev Općinskom vijeću da im se isprave pogreške koje su učinjene pri izradi rješenja o
dodjeli zemljišta (zamijenjeni su njihovi podaci u rješenjima o dodjeli), a koje pogreške su
uočili, kada su isto počeli privoditi namjeni.
U postupku je utvrđeno da je pri izradi Rješenja broj: 02/IX-475-157/98 od 28.12. 1998
godine, kao i pri izradi rješenja broj: 08-41-969-9/04 od 08.09. 2004.godine, omaškom i
nepažnjom u svim dijelovima Rješenja, umjesto podataka koji se odnose na Čutura (Jure)
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Ivicu iz Posušja, 70% RVI, upisani podaci Bešlić Petra iz Rastovače-Posušje, koja greška je
uočena kad su Bešlić Petar i Čutura Ivica počeli predmetne parcele privoditi namjeniishodovati potrebnu dokumentaciju i uvidjeli, da je parcela koja se stvarno odnosi na Bešlić
Petra iz Rastovače, oca poginulog branitelja, greškom, upisana na Čutura (Jure) Ivicu iz
Posušja, a da je parcela koja je stvarno dodijeljena i koju stvarno koristi od momenta dodjele,
Čutura (Jure ) Ivici, 70% RVI iz Posušja, greškom pri izradi rješenja upisana na ime Bešlić
Petra, oca poginulog branitelja iz Rastovače-Posušje.
Radi rješavanja konkretnog problema i dovođenja u sklad stvarno dodijeljene parcele
označene kao k.č. broj: 2190/121, P.L. 139, k,o, Posušje, podnositelja zamolbe, sa stanjem
upisanim u javne knjige (zemljišnu knjigu i katastar nekretnina) riješeno je kao u izreci.
Zbog svega navedenog trebalo je, sukladno članku 217. stavak 2. riješiti kao u izreci ovog
Zaključka.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Zaključka se može izjaviti žalba Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko
pravne poslove u roku od 15-est dana od dana dostave Zaključka.
Žalba se predaje ovoj Službi neposredno, pismeno ili na zapisnik ili se pak šalje poštom
preporučeno.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 08-41-969-9/04
PREDSJEDNICA
Posušje, 7.7.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
.…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 13. stavak 2 alineja 5. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji
BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/06) i članka 103. Statuta općine Posušje
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj: 1/08) a u vezi sa člankom 114. Statuta, Općinsko
vijeće općine Posušje na 52. sjednici održanoj dana 7.7.2008 godine donijelo je:
Zaključak
o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
I
Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Posušje, za zaključivanje Aneksa Kupoprodajnog
ugovora zaključenog dana 20.07.1971 godine između Općine Posušje kao kupca i Marinka
(Joze) Širića kao prodavatelja nekretnine označene kao k.č. 2229, „Barica“ površine 270 m2,
k.č.2271 „Batal“ površine 150 m2 i k.č.2274 „Batal“ površine 150 m2, sve parcele upisane u
k.o. Širića Brig, za potrebe izgradnje i rekonstrukcije puta na relaciji Broćanac – Posušje.
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II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Zaključak će biti objavljen u Službenom glasniku općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-31-170/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 7.7.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
Na temelju članka 85. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“ broj: 5/08), Općinsko vijeće općine Posušje na 52. sjednici održanoj dana 7.7.2008.
godine donijelo je:
ZAKLJUČAK
o pristupanju izradi izmjene i dopune
Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje
I
Općinsko vijeće u cilju usklađivanja Poslovnika s odredbama Zakona o izmjenama i
dopunama Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH broj: 33/08) kao i završetka
aktivnosti oko projekta Ugovor potpisanog između OESS-a i općine Posušje, pristupa izradi
izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje.
II
Zadužuje se Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise da pripremi prijedlog izmjene i
dopune Poslovnika i dostavi Općinskom vijeću na razmatranje.
III
Ovaj zaključak bit će objavljen u Službenom glasniku općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-02-169/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 7.7.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
……………………………………………………………………………………………….......
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