Na temelju članka 13. stavak 2. alineja 17. Zakona o načelima lokalne samouprave u
Federaciji BiH («Službene novine Federacije BiH», br. 49/06) i članka 114. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 1/08 i 8/08), Općinsko vijeće općine Posušje
na 53. sjednici održanoj dana 8.8. 2008.godine, donijelo je:

IZMJENU I DOPUNU POSLOVNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POSUŠJE
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje broj:5/08)
članak 2. mijenja se i glasi:“ Vijećniku koji prihvati mandat, prava i dužnosti vijećnika
počinju danom konstituiranja Vijeća.“
Članak 2.
U članku 5. stavak 2. se mijenja i glasi »Ostavka se podnosi pismeno Središnjem izbornom
povjerenstvu BiH».
U istom članku stavak 3. se briše.
Članak 3.
U članku 7. stavku 1. riječi «predsjednika/cu Vijeća» zamjenjuju se riječima «Središnje
izborno povjerenstvo BiH»
U istom članku stavak 2. i 3. se brišu.
Članak 4.
U članku 34. stavku 2. briše se točka, stavlja se zarez i dodaju riječi: “izuzev Povjerenstva za
nadzor realizacije Strategije razvitka općine Posušje, čiji broj ovisi o broju političkih stranaka
zastupljenih u Vijeću.“
Članak 5.
U članku 35. stavku 2. iza alineje 9 dodaju se alineje 10 i 11 koje glase:
-Etičko povjerenstvo;
-Povjerenstvo za nadzor realizacije Strategije razvitka općine Posušje.
Članak 6.
Iza članka 44. dodaju se članak 44.a. i 44.b. koji glase:
Članak 44.a
Etičko povjerenstvo:
- utvrđuje Nacrt i prijedlog Etičkog kodeksa za izabrane općinske dužnosnike;
- donosi Poslovnik o svom radu;
- vrši praćenje i primjenu Kodeksa;
- prati rad izabranih dužnosnika i ukazuje na pojavu kršenja Kodeksa;
- razmatra prijave i vodi postupak o eventualnom kršenju Kodeksa;
- predlaže Vijeću mjere protiv izabranih dužnosnika ako se utvrdi da je izvršena
povreda Kodeksa;
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće.
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Članak 44.b
Povjerenstvo za nadzor realizacije Strategije razvitka općine Posušje:
- prati realizaciju pojedinog strateškog cilja odnosno Strategiju razvitka općine
Posušje u cjelini;
- prati ažuriranje programa kapitalnih investicija koji se odnose direktno na
realizaciju projekata iz Strategije;
- vrši procjenu i analizu trenutnog stanja i prema potrebi predlaže Vijeću izmjenu i
dopunu Strategije, minimalno jednom u četverogodišnjem mandatu;
- podnosi godišnje izvješće Vijeću o stupnju i dinamici realizacije Strategije.
Članak 7.
Ova izmjena i dopuna Poslovnika 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: 01-02-187/08
Posušje, 8.8.2008.godine.

PREDSJEDNICA
Helena Lončar, v.r.

…………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 24. točka 14. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje „
broj: 1/08 i 8/08) članka 14. Odluke o javnim priznanjima općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“ broj: 4/05 i 4/08), Općinsko vijeće općine Posušje na 53. sjednici održanoj
dana 8.8.2008. godine donijelo je:
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb općine Posušje“
I.
Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb općine Posušje“ dodjeljuje se Zavičajnom društvu Posušje u Zagrebu.
II.
Javno priznanje će biti uručeno na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu obilježavanja Dana općine
Posušje.
III.
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: 01-05-131/08
Posušje, 8.8.2008. godine

PREDSJEDNICA
Helena Lončar, v.r.

…………………………………………………………………………………….
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Na temelju članka 24. točka 14. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje
„ broj: 1/08 i 8/08) članka 14. Odluke o javnim priznanjima općine Posušje („Službeni
glasnik općine Posušje“ broj: 4/05 i 4/08), Općinsko vijeće općine Posušje na 53. sjednici
održanoj dana 8.8. 2008. godine donijelo je:
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb općine Posušje“
I.
Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb općine Posušje“ dodjeljuje se Slavi Antinu Bagi.
II.
Javno priznanje će biti uručeno na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu obilježavanja
Dana općine Posušje.
III.
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: 01-05-128/08
Posušje, 8.8. 2008. godine

PREDSJEDNICA
Helena Lončar, v.r.

……………………………………………………………………………………
Na temelju članka 24. točka 14. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje
„ broj: 1/08 i 8/08) članka 14. Odluke o javnim priznanjima općine Posušje („Službeni
glasnik općine Posušje“ broj: 4/05 i 4/08), Općinsko vijeće općine Posušje na 53. sjednici
održanoj dana 8.8. 2008. godine donijelo je:
ODLUKU
o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb općine Posušje“
I.
Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb općine Posušje“ dodjeljuje se prim. Radoslavu Jurilju,
dr.med.
II.
Javno priznanje će biti uručeno na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu obilježavanja
Dana općine Posušje.
III.
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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- 05-130/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 8.8. 2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 21., 22. i 23. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke" , broj 4/99, 15/01 i 10/03 ), i članka 24. točka 5. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 1/08 i 8/08) Općinsko vijeće općine
Posušje na 53. sjednici, održanoj dana 8.8.2008. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izrade izmjene i dopune regulacijskog plana
"BRIJEG" (Dola, Brižine i Krivače )
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i dopune regulacijskog plana za područje
"Brijeg" (Dola, Brižine i Krivače) u Čitluku, općina Posušje..
Članak 2.
Područje plana iz ove odluke obuhvaća prostor od oko 70 ha (točna površina će se utvrditi
prilikom izrade plana) a njegove granice su sljedeće:
Planom treba obuhvatiti lokalitet "Brijeg" (Dola, Brižine i Krivače) u Čitluku, u Posušju,
općina Posušje.
Planom treba izvršiti preoblikovanja parcela na lokalitetu "Brijeg" (Dola, Brižine i
Krivače) u Čitluku, za potrebe legalizacije objekta kojeg je investitor Slavko (Joze) Bago, iz
Čitluka, općina Posušje, zemljište na kojem je izgrađen objekt je u državnoj svojini.
Članak 3.
Izvršiti preoblikovanja parcela na lokalitetu "Brijeg" (Dola, Brižine i Krivače) u Čitluku
općina Posušje za potrebe legalizacije objekta kojeg je investitor Slavko (Joze) Bago, iz
Čitluka, općina Posušje.
Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade Plana su osigurana u proračunu općine Posušje.
Članak 5.
Za nositelja pripreme za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana za područje
"Brijeg" (Dola, Brižine i krivače) u Čitluku, općina Posušje određuje se Služba za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje.
Nositelj pripreme za izradu Plana će osigurati svu raspoloživu dokumentaciju potrebnu za
izradu Plana i osigurati suradnju svih korisnika prostora sa ciljem da se izradom regulacijskog
plana usklade potrebe i planska rješenja.
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Nositelj priprema za izradu Plana je posebno obvezan:
1. Osigurati korištenje postojeće prostorno - planske dokumentacije
2. Osigurati aktualan geodetski snimak za područje obuhvata sa postojećom parcelacijom
i vlasničkim odnosima
3. Prikupiti katastarske podatke o nadzemnim i podzemnim komunalnim instalacijama, te
podatke iz područja stanovanja, prometa, zdravstvene, socijalne i dječje zaštite i druge
raspoložive podatke od utjecaja na prostorni razvoj i zaštitu životnog okoliša.
Članak 6.
Za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana za područje "Brijeg" (Dola, Brižine i
Krivače) 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 i 70/06)
Članak 7.
Nositelj pripreme za izradu Plana je obavezan sačiniti Program uključivanja javnosti u
javne rasprave o svim fazama izrade Plana i organizirati njegovo 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: 01-23-192/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 8.8. 2008. godine
Helena Lončar, prof.
………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka 21, 22, i 23 Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine Županije
zapadnohercegovačke" , broj 4/99,15/01 i 10/03 ), i članka 24. točka 5. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 1/08 i 8/08) Općinsko vijeće općine Posušje na 53.
sjednici, održanoj dana 8.8. 2008.godine, donijelo je:

ODLUKU
o pristupanju izrade izmjene i dopune regulacijskog plana
"OMARI"
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i dopune regulacijskog plana za područje
"Omari" u Posušju, općina Posušje.
Članak 2.
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Područje plana iz ove odluke obuhvaća prostor od oko 0.1 ha (točna površina će se
utvrditi prilikom izrade plana) a njegove granice su sljedeće:
Planom treba obuhvatiti parcelu k.č. broj: 2019/1, 2019/2, 2035/1 i 2035/2 k.o. Posušje.
Planom treba izvršiti preoblikovanje gore navedenih parcela u svrhu legalizacije stanja na
terenu te prenamjene dijela parcele k.č. broj. 2019/1 k.o. Posušje u javnu površinu.
Članak 3.
Smjernice za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana za područje "Omari" su sljedeće:
Izvršiti preoblikovanje parcela k.č. broj: 2019/1, 2019/2, 2035/1 i 2035/2 k.o. Posušje
u svrhu legalizacije stanja na terenu te prenamjene dijela parcele k.č. broj. 2019/1 k.o. Posušje
u javnu površinu.
Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade Plana su osigurana u proračunu općine Posušje.
Članak 5.
Za nositelja pripreme za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana za područje
"Omari" određuje se Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje.
Nositelj pripreme za izradu Plana će osigurati svu raspoloživu dokumentaciju potrebnu za
izradu Plana i osigurati suradnju svih korisnika prostora sa ciljem da se izradom regulacijskog
plana usklade potrebe i planska rješenja.
Nositelj priprema za izradu Plana je posebno obvezan:
4. Osigurati korištenje postojeće prostorno - planske dokumentacije
5. Osigurati aktualan geodetski snimak za područje obuhvata sa postojećom parcelacijom
i vlasničkim odnosima.
6. Prikupiti katastarske podatke o nadzemnim i podzemnim komunalnim instalacijama, te
podatke iz područja stanovanja, prometa, zdravstvene, socijalne i dječje zaštite i druge
raspoložive podatke od utjecaja na prostorni razvoj i zaštitu životnog okoliša.
Članak 6.
Za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana za područje "Omari“ 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 i 70/06)
Članak 7.
Nositelj pripreme za izradu Plana je obavezan sačiniti Program uključivanja javnosti u
javne rasprave o svim fazama izrade Plana i organizirati njegovo 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
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Broj: 01-23-193/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 8.8. 2008. godine
Helena Lončar, v.r.
………………………………………………………………………………………………….
Na temelju članka 39. stavak 3. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(«Službene novine Federacije BiH», broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06),
Općinsko vijeće općine Posušje, na 53. sjednici održanoj dana 8.8. 2008. godine, donijelo
je:
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće
rukovodećih i ostalih državnih službenika Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu
općine Posušje
I
U Odluci o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih
službenika Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu općine Posušje („Službeni glasnik
općine“, broj 6/05) u točki II, stavak 1., riječ „četiri (4)“, zamjenjuje se riječju „pet (5)“.
U točki II, stavak 1., ispred alineje 1., dodaje se nova alineja koja glasi:
„- I platni razred …………………..................................………4,0.“
Dosadašnje alineje 1; 2; 3 i 4 postaju alineje 2; 3; 4 i 5 koje se mijenjaju i glase:
„- II platni razred ………………………………………………..3,5
- III platni razred ……………………………………………….3,2
- IV platni razred ……………………………………………….3,1
- V platni razred ………………………………………………..3,0.“
II
U točki III, stavak 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:
„ 1. u I platni razred spadaju slijedeća radna mjesta:
- tajnik tijela državne službe.“
Dosadašnje točke 1.; 2.; 3. i 4. postaju točke 2.; 3.; 4. i 5. koje se mijenjaju i glase:
„ 2. u II platni razred spadaju slijedeća radna mjesta:
- tajnik Općinskog vijeća i
- pomoćnik načelnika.
3. u III platni razred spadaju slijedeća radna mjesta:
- šef unutarnje organizacijske jedinice.
4. u IV platni razred spadaju slijedeća radna mjesta:
- inspektor i viši stručni suradnik.
5. u V platni razred spadaju slijedeća radna mjesta:
- stručni suradnik.“
III
Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u Službenom glasniku općine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
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Broj:01-34-188/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 8.8.2008. godine
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………
Na temelju članka 41. točke 3. Zakona o namještenicima u organima državne službe u
Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/05), Općinsko
vijeće općine Posušje, na 53. sjednici održanoj dana 8.8. 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće
namještenika Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu općine Posušje
I
U Odluci o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika Jedinstvenog
tijela uprave i službi za upravu općine Posušje („Službeni glasnik općine“, broj 9/07) u točki
II, stavak 1., riječ „pet (5)“ zamjenjuje se riječju „četiri (4)“.
U točki II, stavak 2., briše se alineja 4, a dosadašnja alineja 5 postaje alineja 4.
II
U točki III, stavak 1., točka 3., alineja 1., iza riječi „operater-daktilograf“ dodaju se riječi „i
caffe kuhar“.
U točki III, stavak 1., briše se točka 4., a dosadašnja točka 5 postaje točka 4.
III
Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-34-189/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 8.8.2008.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. 103. Statuta općine Posušje ( „Službeni glasnik općine Posušje“,
broj 1/08, 08/08), Općinsko vijeće općine Posušje na 53. sjednici održanoj dana 8.8.2008.
godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju ovlasti općinskom načelniku općine Posušje
Članak 1.
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Daje se ovlast općinskom načelniku općine Posušje da može zaključiti ugovor o zamjeni
nekretnina, u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa za izgradnju puta Posušje –Grude
kako slijedi:
Općina Posušje daje u zamjenu zemljište označeno kao k.č. broj 1281/2 površine 2.235m2
upisano u p. l. broj 56 k.o. Ćesića Draga prema skici lica mjesta (grafičkom prikazu)
za
zemljište označeno kao k.č. broj 532/3 njiva IV klase površine 599 m2 i k.č. broj 532/4
površine 146 upisano u posjedovni list broj 189 k.o. Ćesića Draga vlasništvo posjed Penava
(Stjepana) Ljubo sa dijelom 1/1.
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 ZAPADNO HERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-31-197/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 8.8. 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. 103. Statuta općine Posušje ( „Službeni glasnik općine Posušje“,
broj 1/08, 08/08), Općinsko vijeće općine Posušje na 53. sjednici održanoj dana 8.8.2008.
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 prometu
nekretnina, u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju puta Južna obilaznica
koji je predviđen Dopunom regulacijskog plana mjesta Posušje za naselje „Lokvice“,
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj 3/95, 3/01) sa vlasnicima zemljišta koje ulazi u
sastav predmetnog puta.
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 ZAPADNO HERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
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Broj: 01-31-196/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 8.8. 2008.godine
Helena Lončar, v.r.
………………………………………………………………………………………………..
Na temelju članka13. 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 i 8/08) a u vezi sa člankom 114. Statuta,
Općinsko vijeće općine Posušje na 53. sjednici održanoj dana 8.8.2008 godine donijelo je:
Zaključak
o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
I
Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Posušje, za zaključivanje Ugovora o darovanju stana
dr. Matku Jukić u Ulici fra Grge Martića broj 50 u Posušju, u vlasništvu općine Posušje a na
kojem imenovani ima stanarsko pravo.
Općina Posušje će snositi troškove realizacije ovog ugovora.
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:01-49-181/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 8.8. 2008.godine.
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………
Na temelju članka13. 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 i 8/08), a u vezi sa člankom 114. Statuta,
Općinsko vijeće općine Posušje na 53. sjednici održanoj dana 8.8.2008. godine donijelo je:
Zaključak
o financiranju kupnje zvona za novu crkvu u Posušju
I
Prihvaća se Prijedlog Župe Bezgrješnog Začeća B.D.M. Posušje Ex offo/2008 od 25.07.2008
godine da općina Posušje kupi jedno zvono za novu crkvu u Posušju u skladu sa
specifikacijom iz navedenog prijedloga u periodu travanj – svibanj 2009. godine.
II
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Obavezuje se Općinski načelnik da u okviru izrade nacrta proračuna Općine Posušje za 2009.
godinu planira stavku iz točke I ovog zaključka te da u skladu s usvojenim proračunom za
2009 godinu provede ovaj zaključak.
III
Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-14-194/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 8.8. 2008.godine.
Helena Lončar, v.r.
…………………………………………………………………………………………………..
Temeljem članka 217.stavak 2. Zakona o upravnom postupku-u daljnjem tekstu ZUP
(«Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 2/98 i 48/99), Predsjednica
Općinskog vijeća općine Posušje, postupajući po zahtjevu Krasnodara (Bosiljka) Petrovića,
iz Posušja, Kneza Višeslava 4, radi ispravke pogreške u Rješenju broj: 05-31-224/08, od
09.06. 2008. godine, d o n o s i:
Z A K LJ U Č A K
o ispravci greške u Rješenju broj:05-31-224/08 od 09.06. 2008.godine
I.
Ispravlja se greška u Rješenju Općinskog vijeća broj: 05-31-224/08 od 09.06. 2008. godine,
tako da u točki I. redak treći umjesto k.č. broj: 2921/4 treba stajati k.č. broj: 2921/9; a u retku
petom umjesto k.č. broj: 2921/3 treba stajati k.č. broj: 2921/8.
Ista pogreška se ispravlja i u Obrazloženju navedenog Rješenja, na način da u retku desetom
obrazloženja, umjesto k.č. broj: 2921/4 treba stajati k.č. broj: 2921/9, a u retku dvanaestom
umjesto k.č. broj: 2921/3 treba stajati k.č. broj: 2921/8.
II.
Zaključak o ispravci greške u predmetnom Rješenju proizvodi pravno djelovanje kao i
Rješenje u kojem se ovim zaključkom greška ispravlja.
III.
Ovaj Zaključak o ispravci greške u Rješenju, gornji broj, će se priložiti izvorniku predmetnog
Rješenja i čini njegov sastavni dio.
O b r a z l o ž e nj e
Krasnodar (Bosiljka) Petrović iz Posušja, Kneza Višeslava broj 4, je podnio zahtjev
Predsjednici Općinskog vijeću da mu se ispravi pogreška u predmetnom Rješenju na način
kako je to navedeno u točki I. Izreke ovog Zaključka.
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Postupajući po navedenom zahtjevu, nakon uvida u spis predmeta, utvrđeno je da je do
navedene pogreške došlo, slučajno, omaškom i nepažnjom, pri izradi Rješenja-unošenju
podataka iz Izvoda iz posjedovnog lista broj 1831 k.o. Posušje od 22.05. 2008. godine, koji
se odnose na dvije katastarske čestice, koje se ovim Zaključkom ispravlja te su u Rješenje
uneseni pogrešni podaci, koji se odnose na broj katastarskih čestica (navedenih u točki I.
izreke Zaključka) u retku trećem kao i u retku petom točke I. izreke rješenja; koje pogreške
se ponavljaju i u retku desetom i u retku dvanaestom Obrazloženja Rješenja u kojem se
greške ovim Zaključkom ispravljaju.
Dokaz: Izvod iz posjedovnog lista broj 1831. k.o. Posušje od 22.05. 2008. godine
Radi rješavanja konkretnog problema i unošenja u predmetno Rješenje stvarnih-točnih
podataka, riješeno je, sukladno članku 217., stavak 2. ZUP-a, kao u izreci Zaključka.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Zaključka se može izjaviti žalba Federalnoj upravi za geodetske i imovinskopravne poslove u roku od 15 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: 05-31-224/08
PREDSJEDNICA
Posušje, 5.8. 2008. godine
Helena Lončar, v.r.
……………………………………………………………………………………………….
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