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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, 20/04, 71/05, 72/05, 32/07 i
88/08),
članka
58.
Ustava
Županije
Zapadnohercegovačke
(„Narodne
novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 1/96,
2/99, 14/00, 17/00, 1/03, 10/04 i 17/11) i članka
19. Zakona o lokalnoj samoupravi Županije
Zapadnohercegovačke
(„Narodne
novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/09 i
18/11), Općinsko vijeće općine Posušje, na 3.
sjednici održanoj dana 3.2.2017. godine,
donijelo je
STATUTARNU ODLUKU O
IZMJENAMA I DOPUNAMA 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, 8/08 i 2/10.
Članak 2.
U članku 14. stavku 1. alineja 13. mijenja se i
glasi:
„- utvrđivanje politike predškolskog obrazovaja, unaprjeđenje mreže ustanova te upravljanje
i financiranje javnih ustanova predškolskog
obrazovanja koje osniva Općina“.
Članak 3.
U članku 18. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:
„Općinsko vijeće ima 25 vijećnika.
Općinsko vijeće se konstituira izborom
predsjednika/ce Općinskog vijeća na prvoj
sjednici na kojoj je nazočna natpolovična većina
ukupnog broja vijećnika“.
Članak 4.
U članku 27. stavak 4. mijenja se i glasi:
„Općinsko vijeće je konstituirano izborom
predsjednika/ce Općinskog vijeća na prvoj
sjednici na kojoj je nazočna natpolovična većina
ukupnog broja vijećnika“.
Članak 5.
U članku 38. stavku 1. točki 13. riječi: „uz
suglasnost Općinskog vijeća“ brišu se.
Članak 6.
U članku 109. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:
„Odluku o privremenom financiranju donosi
Općinsko vijeće, a ukoliko Općinsko vijeće do
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31.12. tekuće godine ne donese odluku o
privremenom financiranju, Općinski načelnik
istu proglašava.
Privremeno financiranje u smislu stavka 4. ovog
članka, obavlja se razmjerno sredstvima
utrošenim u istom razdoblju, odnosno najviše do
tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu
godinu“.
U istom članku iza stavka 6. dodaju se stavci 7.
8. i 9. koji glase:
„Novi ili prošireni programi i aktivnosti ne
mogu se započeti dok se ne odobri proračun.
Nastavljanje višegodišnjih projekata, nabava
roba i usluga, odnosno nastavljanje isplate
sredstava u ove svrhe, dopušteno je sukladno
uvjetima privremenog financiranja, s tim da je
višegodišnje financiranje ili ovlaštenje za
buduće obveze odobreno u prethodnim
proračunima.
Nakon isteka privremenog financiranja, u tom
razdoblju ostvareni prihodi i primici, te izvršeni
rashodi i izdatci uključuju se u proračun tekuće
godine“.
Članak 7.
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: 01-02-189/16
PREDSJEDNIK
Posušje, 3.2.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje
(«Službeni glasnik općine», broj: 1/08 i 8/08 i
2/10) i članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća
općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj:
5/08, 9/08 i 10/10), Općinsko vijeće općine
Posušje na 3. sjednici održanoj dana 3.2.2017
godine, donijelo je:
PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POSUŠJE
ZA 2017. GODINU
Sukladno pravima i obvezama utvrđenim u
Statutu općine, Općinsko vijeće općine Posušje
utvrđuje svoj Program koji sadrži odgovarajuće
zadatke, nositelje tih priprema kao i rokove u
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okviru kojih će Općinsko vijeće razmatrati
pitanja iz Programa rada.
Program rada Općinskog vijeća općine Posušje
svrstan je u dva dijela: normativni dio i
tematsko-analitički dio, kako slijedi:

8. Zaključak o davanju suglasnosti na godišnji
plan i program aktivnosti Ladanušić čistoća
d.o.o. Rakitno
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
gospodarstvo
ROK: ožujak

NORMATIVNI DIO

9. Plan prihoda i Program radova komunalnog
gospodarstva za 2017. godinu
NOSITELJ: „Urbikom“ Posušje
ROK: ožujak

1. Rješenja i Odluke iz oblasti imovinskopravnih poslova sukladno podnesenim
zahtjevima
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
ROK: siječanj-prosinac
2. Odluke, izmjene i dopune Odluka iz oblasti
prostornog uređenja i zaštite okoliša
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
imovinsko-pravne, geodetske poslove,
katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
ROK: siječanj-prosinac
3. Nacrt Proračuna općine Posušje za 2017.
godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije
ROK: siječanj/veljača
4. Program rada Općinskog načelnika za 2017.
godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik
ROK: veljača

10. Odluka o postupku, načinu i uvjetima
raspolaganja zemljištem u vlasništvu
općine Posušje
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
imovinsko-pravne, geodetske poslove,
katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
ROK: ožujak/travanj
11. Odluka o određivanju prosječne konačne
građevinske cijene za 1m² stambenog
prostora
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
imovinsko-pravne, geodetske poslove,
katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
ROK: svibanj
12. Odluka o donošenju Prostornog plana općine
Posušje
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
imovinsko-pravne, geodetske poslove,
katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
ROK: lipanj/srpanj

5. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika
Općinskog vijeća općine Posušje
NOSITELJ: Povjerenstvo za Statut, Poslovnik
i propise
ROK: veljača

13. Odluka o ažuriranom planu kapitalnih
investicija za 2018. godinu
NOSITELJ: Koordinacijski tim za izradu
plana kapitalnih investicija,
Služba za financije
ROK: listopad/studeni

6. Zaključak o osnivanju radnog tijela za
pripremu kulturnih događanja pod nazivom
„Posuško lito“
NOSITELJ: Općinski načelnik, Povjerenstvo
za izbor i imenovanja i Služba za opću upravu
i društvene djelatnosti
ROK: veljača

14. Nacrt Proračuna općine Posušje za 2018.
godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije
ROK: listopad/studeni

7. Prijedlog Proračuna općine Posušje za 2017.
godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije
ROK: veljača/ožujak

15. Prijedlog Proračuna općine Posušje za 2018.
godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije
ROK: prosinac
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16. Program rada Općinskog vijeća za 2018.
godinu
NOSITELJ: Općinsko vijeće
ROK: prosinac
TEMATSKO – ANALITIČKI DIO
1. Informacija o radu Službe za zapošljavanje
podružnica Posušje
NOSITELJ: Služba za zapošljavanje
ROK: veljača
2. Informacija o radu Policijske uprave Posušje
(stanje javnog reda i mira, sigurnosti prometa,
kriminaliteta i dr.)
NOSITELJ: Policijska postaja Posušje
ROK:veljača
3. Izvješće Općinskog pravobranitelja o stanju i
aktivnostima u Općinskom pravobraniteljstvu
Posušje
NOSITELJ: Općinski pravobranitelj
ROK: veljače/ožujak
4. Informacija o radu Doma zdravlja Posušje
NOSITELJ: Dom zdravlja Posušje
ROK: veljača/ožujak
5. Izvješća o radu javnih poduzeća:
- „Vodovod“ d.o.o. Posušje
- Radio Posušje d.o.o.
NOSITELJ: Pravne osobe ponaosob
ROK: ožujak
6. Izvješća o radu javnih ustanova:
- „Urbikom“ Posušje
- Dječji vrtić „Bajka“ Posušje
- Centar za socijalni rad Posušje
- Gradska knjižnica fra Petra Bakule Posušje
NOSITELJ: Pravne osobe ponaosob
ROK: ožujak
7. Izvješće o radu Općinskog izbornog
povjerenstva Posušje
NOSITELJ: Općinsko izborno povjerenstvo
ROK: ožujak
8. Izvješće o realizaciji Plana prihoda i Programa
radova komunalnog gospodarstva za 2016.
godinu
NOSITELJ: „Urbikom“ Posušje
ROK: ožujak
9. Informacija o radu Porezne uprave-ispostava
Posušje
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NOSITELJ: Porezna uprava-ispostava
Posušje
ROK: ožujak/travanj
10. Informacija o radu Zavoda za zdravstveno
osiguranje područni ured Posušje
NOSITELJ: Pravna osoba
ROK: ožujak/ travanj
11. Informacija o radu Federalnog zavoda za
mirovinsko i invalidsko osiguranje
-Županijska služba Ljubuški
NOSITELJ: Pravna osoba
ROK: ožujak/ travanj
12. Izvješće o ostvarenju Programa rada
Općinskog vijeća općine Posušje za 2016.
godinu
NOSITELJ: Općinsko vijeće
ROK: travanj
13. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine
Posušje za 2016. godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik
ROK: travanj
14. Izvješća Udruga proisteklih iz Domovinskog
rata:
-HVIDR-a Podružnica Posušje
-Udruga obitelji poginulih i nestalih
branitelja, podružnica Posušje
-Udruga obitelji poginulih, nestalih i
stradalih branitelja, podružnica Posušje
-UDIVDR-a Podružnica Posušje
-UBIDRLPTSP Podružnica Posušje
-Udruga maloljetnih branitelja, podružnica
Posušje
NOSITELJ: Služba za branitelje iz
Domovinskog rata
ROK: travanj
15. Izvješće o radu Športskog saveza općine
Posušje za 2016. godinu
NOSITELJ: Športski savez
ROK: travanj
16. Izvješća Udruga koje se financiraju iz
proračuna općine Posušje
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
opću upravu i društvene djelatnosti
ROK: travanj
17. Informacija o stanju odvoza, odlaganja
komunalnog otpada i stanju okoliša
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NOSITELJ: Općinski načelnik, Odsjek za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Javno
poduzeće „Vodovod“ d.o.o. Posušje
ROK: travanj
18. Izvješće o izvršenju proračuna općine
Posušje za 2016. godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije
ROK: travanj/svibanj
19. Izvješće o izvršenju proračuna općine
Posušje za prvi kvartal 2017. godine
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije
ROK: travanj/svibanj
20. Izvješća o radu i funkcioniranju
mjesnih zajednica
NOSITELJ: Općinski načelnik i mjesne
zajednice
ROK: svibanj
21. Informacija o zaštiti od požara i vatrogastvu
na području općine Posušje
NOSITELJ: Služba za gospodarstvo,
obnovu, razvitak i civilnu zaštitu
ROK: lipanj
22. Polugodišnje izvješće o ostvarenju
programa rada Općinskog vijeća
NOSITELJ: Općinsko vijeće
ROK: srpanj
23. Informacije o stanju lova i ribolova na
području općine Posušje
NOSITELJ: Služba za gospodarstvo
ROK: srpanj
24. Izvješće o polugodišnjem izvršenju
proračuna općine Posušje za 2017. godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije
ROK: srpanj/kolovoz
25. Izvješća o radu osnovnih škola i srednjih
škola
NOSITELJ: Pravne osobe ponaosob
ROK: rujan
26. Izvješće o devetomjesečnom izvršenju
proračuna općine Posušje za 2017. godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije
ROK: listopad/studeni
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27. Izvješće o provedbi kulturnih događanja
pod nazivom „Posuško lito“
NOSITELJ: Radno tijelo za pripremu
kulturnih događanja pod nazivom
„Posuško lito“
ROK: prosinac
Općinsko vijeće će sukladno svojoj nadležnosti
donositi i druge odluke kao i izmjene postojećih
odluka
sukladno
pozitivnim
zakonskim
propisima.
Sukladno svojoj nadležnosti Općinsko vijeće će
davati suglasnosti na opće i pojedinačne akte
općinskih tijela, organizacija i poduzeća te vršiti
izbor, imenovanja i razrješenja sukladno
Zakonu, Statutu i Poslovniku.
Program rada bit će objavljen u «Službenom
glasniku općine Posušje».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-02-191/16
PREDSJEDNIK
Posušje, 3.2.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 21., članka 22. i članka 23.
Zakona o prostornom uređenju („Narodne
novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:
4/99, 15/01, 10/03 i 18/11) te članka 24. točka 5.
Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 1/08, 8/08 i 2/10), Općinsko
vijeće općine Posušje na 3. sjednici održanoj
dana 3.2.2017. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi regulacijskog plana
OSOJE (Brižine – karting)
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi regulacijskog
plana OSOJE (Brižine - karting) u cilju
preoblikovanja postojećih i oblikovanja novih
građevinskih parcela koje se nalaze na lokalitetu
Brižine - karting u naselju Osoje, za potrebe
rješavanja imovinsko pravnih odnosa vezanih za
parcele koje se nalaze na predmetnom lokalitetu.
Članak 2.
Planom iz ove odluke treba obuhvatit zemljište
koje se nalazi u naselju Osoje, na lokalitetu
Brižine – karting
i planom trebaju biti
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obuhvaćene parcele označene kao k.č. broj: 168
i 188/1 k.o. Osoje i druge (susjedne) parcele
koje se nalaze na predmetnom lokalitetu
(obuhvatiti onoliko parcela koliko to bude
potrebno za izradu predmetnog plana).
Članak 3.
Smjernice za izradu predmetnog plana su
sljedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno predmetnim
planom uzimajući u obzir stanje na terenu
izvršiti preoblikovanja postojećih i oblikovanja
novih građevinskih parcela koje se nalaze na
predmetnom lokalitetu, za potrebe rješavanja
imovinsko pravnih odnosa vezanih za predmetno
zemljište. Planom definirati prilazni put do
objekta izgrađenog na parceli k.č. broj: 168 k.o.
Osoje preko parcele k.č. broj: 188/1 k.o. Osoje.
Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade Plana
osigurana u Proračunu općine Posušje.

su

Članak 5.
Za nositelja pripreme za izradu predmetnog
plana, određuje se Službe za imovinsko-pravne,
geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša, Odsjek 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 s ciljem da se izradom
regulacijskog plana usklade potrebe i planska
rješenja.
Članak 6.
Za izradu predmetnog plana 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 nabavama („Službeni glasnik
Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14).
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 tome
redovito informirati Općinsko vijeće. Javna
rasprava će trajati 30 dana.
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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: 01-23-10/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 3.2.2017. 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 3. sjednici održanoj dana 3.2.2017
godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi regulacijskog plana
GRADAC (Drage)
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi regulacijskog
plana GRADAC (Drage), u cilju parcelacije
zemljišta za potrebe rješavanja imovinsko
pravnih odnosa za legalizaciju postojećih i
izgradnje novih stambenih, stambeno poslovnih
i poslovnih objekata na lokalitetu „Drage“ u
naselju Gradac, općina Posušje.
Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
koje se nalazi na lokalitetu „Drage“ u naselju
Gradac i planom treba obuhvatiti parcelu k.č.
broj: 1708 k.o. Gradac i druge (susjedne) parcele
koje se nalaze na predmetnom lokalitetu
(obuhvatiti onoliko parcela koliko to bude
potrebno za izradu predmetnog plana).
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
rješavanja imovinsko pravnih odnosa za
legalizaciju postojećih i izgradnje novih
stambenih, stambeno poslovnih i poslovnih
objekata.
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Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade Plana
osigurana u Proračunu općine Posušje.

su

Članak 5.
Za nositelja pripreme za izradu predmetnog
plana, određuje se Službe za imovinsko-pravne,
geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša, Odsjek 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 s ciljem da se izradom
regulacijskog plana usklade potrebe i planska
rješenja.
Članak 6.
Za izradu predmetnog plana 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 nabavama („Službeni glasnik
BiH“, broj 39/14).
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 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: 01-23-11/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 3.2.2017. 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

6. veljače 2017. godine

Posušje na 3. sjednici održanoj dana 3.2.2017
godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi regulacijskog plana
RAKITNO – VRPOLJE (Mandžuša)
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi regulacijskog
plana RAKITNO – VRPOLJE (Mandžuša), u
cilju parcelacije zemljišta za potrebe rješavanja
imovinsko pravnih odnosa za legalizaciju
postojećih i izgradnje novih stambenih,
stambeno poslovnih i poslovnih objekata na
lokalitetu „Mandžuša“ u naselju Rakitno Vrpolje, općina Posušje.
Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
koje se nalazi na lokalitetu „Mandžuša“ u
naselju Rakitno – Vrpolje i planom treba
obuhvatiti parcelu k.č. broj: 5388 k.o. Vrpolje i
druge (susjedne) parcele koje se nalaze na
predmetnom lokalitetu (obuhvatiti onoliko
parcela koliko to bude potrebno za izradu
predmetnog plana).
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
rješavanja imovinsko pravnih odnosa za
legalizaciju 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 Službe za imovinsko-pravne,
geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša, Odsjek 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 s ciljem da se izradom
regulacijskog plana usklade potrebe i planska
rješenja.
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Članak 6.
Za izradu predmetnog plana 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 nabavama („Službeni glasnik
BiH“, broj 39/14).

za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa
vezanih za predmetno zemljište.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz
regulacijskog plana.
II.
Odluka o pristupanju izradi regulacijskog plana
OSOJE (Sportsko rekreacijski centar, zaseok
Bošnjaci) usvojena je od strane Općinskog
vijeća općine Posušje pod brojem: 01-23-153/16
od 26.09.2016. godine.

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 tome
redovito informirati Općinsko vijeće. Javna
rasprava će trajati 30 dana.

III.
Odlukom o javnoj raspravi broj: 01-672/16. od
09.12.2016. godine prijedlog regulacijskog plana
OSOJE (Sportsko rekreacijski centar, zaseok
Bošnjaci), stavljen je na javni uvid u trajanju od
09.12.2016. godine do 09.01.2017. godine.

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: 01-23-13/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 3.2.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 22. Zakona o prostornom
uređenju
(„Narodne
novine
Županije
Zapadnohercegovačke", broj: 4/99, 15/01, 10/03
i 18/11) članka 24. točka 5. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) Općinsko vijeće općine
Posušje na 3. sjednici održanoj dana 3.2. 2017.
godine, donijelo je:
O D L U K U
o usvajanju regulacijskog plana OSOJE
(Sportsko rekreacijski centar, zaseok
Bošnjaci)
I.
Usvaja se regulacijski plana OSOJE (Sportsko
rekreacijski centar, zaseok Bošnjaci), kojim je
izvršeno definiranje sportsko-rekreacijskog
centra i memorijalnog centra na parcelama k.č.
broj: 2447, 2455, 2459 i 2460 k.o. Osoje, u
naselju Osoje, zaseok Bošnjaci, općina Posušje,

IV.
Prijedlog regulacijskog plana OSOJE (Sportsko
rekreacijski centar, zaseok Bošnjaci) izradio je
„PROJEKT 3D“ d.o.o Posušje.
V.
Odluka o usvajanju stupa na snagu idući dan od
dana objave u Službenom glasniku općine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-23-6/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 3.2.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 347. stavak 1. Zakona o
gospodarskim društvima („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 81/15) i
članka 24. stavak 1. točka 7. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj: 1/08, 8/08 i 2/10), Općinsko vijeće općine
Posušje, na 3. sjednici održanoj dana 3.2.2017.
godine donosi:
ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala Javnog
poduzeća „VODOVOD“ d.o.o. Posušje
I.
Ovom Odlukom povećava se temeljni kapital
Javnog poduzeća „VODOVOD“ d.o.o. Posušje
ulogom u stvarima.
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II.
Općina Posušje kao osnivač i jedini član Javnog
poduzeća
„VODOVOD“
d.o.o.
Posušje
povećava temeljni kapital Javnog poduzeća
unosom nekretnine označene kao k.č. 483/5,
kultura gradilište, površine 23480 m²,
posjedovni list 136, k.o. Posušje, naziv parcele
RADOVAN BRINA, koja po procjeni Stalnog
sudskog vještaka građevinske struke, Damira
Lončara, dipl.inž.građ., broj procjene: EP 016/16
od 05.12.2016. godine iznosi 234.800,00 KM
(slovima: dvjestotridesetčetiritisućeosamstotina
konvertibilnih maraka).
III.
Temeljni kapital nakon izvršenog povećanja
odgovara iznosu od 298.627,00 KM i sastoji se
od uloga u novcu u iznosu od 63.827,00 KM i u
nekretnini u iznosu od 234.800,00 KM.
IV.
Na temelju ove Odluke, po obavljenom unosu
novog temeljnog uloga izvršit će se upis
promjena u sudskom registru.
V.
Ova Odluka stupa na snagu idući dan od dana
objave u Službenom glasniku općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-31-20/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 3.2.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 14. stavak 1. točka e)
Zakona o lokalnoj samoupravi Županije
Zapadnohercegovačke
(„Narodne
novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/09 i
18/11), članka 24. stavak 1. točka 7. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj: 1/08, 8/08 i 2/10) i članka 103.
stavkom 1. Statuta, a u svezi s Odlukom o
povećanju temeljnog kapitala Javnog poduzeća
„VODOVOD“ d.o.o. Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj: 1/17), Općinsko vijeće
općine Posušje, na 3. sjednici održanoj dana
3.2.2017. godine donosi:
ODLUKU
o davanju ovlasti Općinskom načelniku
općine Posušje

6. veljače 2017. godine

I.
Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Posušje,
da može s Javnim poduzećem „VODOVOD“
d.o.o. Posušje zaključiti ugovor o unosu
nekretnine označene kao k.č. 483/5, kultura
gradilište, površine 23480 m², posjedovni list
136, k.o. Posušje, naziv parcele RADOVAN
BRINA, u Javno poduzeće „VODOVOD“ d.o.o.
Posušje kao povećanje osnivačkog uloga, a u
svrhu povećanja temeljnog kapitala Javnog
poduzeća.
II.
Prometna vrijednost nekretnine iz točke I. ove
Odluke u iznosu od 234.800,00 KM (slovima:
dvijestotridesetčetiritisućeosamstotina
konvertibilnih maraka) je utvrđena po procjeni
Stalnog sudskog vještaka građevinske struke,
Damira Lončara, dipl.inž.građ., broj procjene:
EP 016/16 od 05.12.2016. godine u iznosu od
10,00 KM/m².
III.
Ova Odluka stupa na snagu idući dan od dana
objave u Službenom glasniku općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-31-21/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 3.2.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 9. Zakona o javnim cestama
Županije Zapadnohercegovačke („Narodne
novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj
3/12) i članka 24. točka 7. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj: 1/08, 8/08 i 2/10), Općinsko vijeće općine
Posušje, na 3. sjednici održanoj dana 3.2.2017.
godine donijelo je
ODLUKU
o gubitku statusa javnog dobra u općoj
upotrebi
I.
Utvrđuje se da je izgubila status Javnog dobra u
općoj upotrebi nekretnina označena kao k.č.
broj: 6085/2 k.o. Vinjani površine 351 m²
upisana kao društvena svojina korisnik – Putevi,
Posušje, upisana u posjedovni list broj 39 k.o.
Vinjani.
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II.
Općinski sud u Širokom Brijegu kao nadležni
zemljišnoknjižni sud provest će ovu Odluku na
način da će nekretninu iz članka 1. ove Odluke
upisat na ime i korist općine Posušje.
Na temelju ove Odluke Služba za imovinsko –
pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje izvršit
će promjene u katastarskom operatu na način da
će nekretninu iz članka 1. Ove odluke izdvojiti
iz posjedovnog lista upisanih nekretnina koji se
vodi kao društvena svojina korisnik – Putevi za
k.o. Vinjani i upisati u posjedovni list čiji je
posjednik općina Posušje.

-

III.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon
objave u Službenom glasniku općine Posušje.

-

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE

-

Broj: 01-31-8/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 3.2.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

-

-

Na temelju odredbi članka 23. stavak 3. i 4. i
članka 24. Zakona o stvarnim pravima u
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine FBiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 200.
Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne
i Hercegovine ("Službene novine F BiH", broj:
2/98 i 48/99) i članka 24. Statuta općine Posušje
("Službeni glasnik općine Posušje, broj:1/08,
8/08 i 2/10), Općinsko vijeće općine Posušje, na
3. sjednici održanoj dana 3.2.2017. godine,
donijelo je

-

RJEŠENJE

-

I. Utvrđuje se da je općina Posušje pravni
slijednik prava na nekretninama upisanim u
katastarskom operatu općine Posušje kao
društvena svojina, korisnik Putevi Posušje i to:
- Nekretnine upisane u posjedovni list broj
168. Katastarska općina Bašići
- Nekretnine upisane u posjedovni list broj
57. Katastarska općina Batin
- Nekretnine upisane u posjedovni list broj
112. Katastarska općina Bešlići
- Nekretnine upisane u posjedovni list broj
93. Katastarska općina Cerovi Doci

-

-

6. veljače 2017. godine

Nekretnine upisane u posjedovni list broj
147. Katastarska općina Čitluk
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
55. Katastarska općina Ćesića Draga
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
13. Katastarska općina Donja Sutina
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
94. Katastarska općina Glavica
Nekretnine upisane u posjedovni list broj 9.
Katastarska općina Gornja Sutina
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
151. Katastarska općina Gradac
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
73. Katastarska općina Lipovice
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
130. Katastarska općina Landeke
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
73. Katastarska općina Osoje
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
54. Katastarska općina Nugli
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
78. Katastarska općina Podbila
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
97. Katastarska općina Poklečani
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
135. Katastarska općina Posušje
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
119. Katastarska općina Sutina Virska
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
57. Katastarska općina Širića Brig
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
297. Katastarska općina Tribistovo
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
39. Katastarska općina Vinjani
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
208. Katastarska općina Vučipolje
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
68. Katastarska općina Vrpolje
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
30. Katastarska općina Vir
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
39. Katastarska općina Zavelim
Nekretnine upisane u posjedovni list broj
82. Katastarska općina Zagorje

II. Nekretnine iz točke 1. izreke ovog rješenja,
preuzimaju se bez naknade.
III. Na nekretninama iz točke 1. izreke ovog
rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja, izvršit
će se upis prava vlasništva u korist općine
Posušje u Zemljišno knjižnom odjelu Općinskog
suda u Širokom Brijegu, u katastarskom operatu
općine Posušje izvršit će promjena prava
posjeda u korist Općine Posušje sa 1/1.
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Obrazloženje
Općinsko pravobraniteljstvo Posušje, na temelju
članka 16. Zakona o pravobraniteljstvu u
Županiji
Zapadnohercegovačkoj
(Narodne
novine ŽZH, broj:13/07 i 17/11) pokrenulo je po
službenoj dužnosti postupak za prijenos prava
posjeda i vlasništva na nekretninama koje su
upisane kao društvena svojina korisnik Putevi
Posušje na općinu Posušje, sukladno odredbama
članka 23. i 24. Zakona o stvarnim pravima u
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine FBiH“, broj:66/13 i 100/13).
Nakon izvršenog uvida u spis predmeta i važeće
zakonske propise, utvrđeno je sljedeće:
Putevi Posušje
upisani su u katastarskom
operatu općine Posušje kao korisnik društvene
svojine navedene u točki 1. ovog rješenja.
Provjerom u Odjelu registra Općinskog suda
Široki Brijeg utvrđeno je da Putevi Posušje nisu
upisani u registar suda.
Pravni temelj za predloženo stjecanje prava
vlasništva na nekretninama
predviđen je
odredbom članka 23. stavak 3. Zakona o
stvarnim pravima („Službene novine FBiH“,
broj 66/13 i 100/13).
Pravo vlasništva na temelju zakona stječe se
ispunjenjem zakonom predviđenih pretpostavki.
Ako nije ništa drugo zakonom određeno,
stjecanjem vlasništva na temelju zakona prestaju
sva stvarna prava koja su do tada postojala na
odnosnoj stvari, osim onih za koje je stjecatelj
znao da postoje ili je to morao znati.
Odredbom članka 23. stavak 4. Zakona o
stvarnim pravima propisano je Odlukom suda ili
drugoga tijela stječe se vlasništvo u slučajevima
određenim zakonom, a na način i pod
pretpostavkama određenim zakonom.
Stjecanjem prava vlasništva odlukom suda ili
drugoga tijela ne prestaju stvarna prava koja su
drugim osobama pripadala na odnosnoj stvari,
osim onih za koje je to određeno tom odlukom
ili zakonom, te onih koja po naravi stvari ne
mogu dalje postojati.
Odredbom članka
24. Zakona o stvarnim
pravima propisano je po samom zakonu pravo
vlasništva stječe se stvaranjem nove stvari,
spajanjem, miješanjem, odvajanjem plodova,
stjecanjem
od
nevlasnika,
okupacijom,
dosjelošću i u drugim slučajevima određenim
zakonom.
U članku 361. stavak 2. Zakona o stvarnim
pravima
propisano
je
nadležno
pravobraniteljstvo dužno je u roku od tri godine
od dana stupanja na snagu ovog
zakona

6. veljače 2017. godine

pokrenuti postupak upisa stvarnih prava na
nekretninama čiji je nositelj Federacija, kantoni,
odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i upis
javnih i općih dobara.
Uvidom u dopis Općinskog suda Široki Brijeg
vidljivo je da su predmetne nekretnine upisane
u Katastarski operat na Putevi Posušje, pravni
subjekt koji nije registriran.
Uvidom u posjedovni list utvrđeno je da su
navedene nekretnine
po načinu korištenja
upisane kao nekategorizirani put.
Sukladno članku 4. stavak 2. Zakona o javnim
cestama
Županije Zapadnohercegovačke
(„Narodne
novine
ŽZH“
broj:
3/12)
„Upravljanje,
građenje,
rekonstrukciju,
održavanje i zaštitu nerazvrstanih cesta kao i
poslove
nadzora na tim cestama vrši
mjerodavno općinsko tijelo“.
Na osnovu prethodno navedenog i utvrđenih
činjenica da su navedene nekretnine upisane na
nepostojeći pravni subjekt, odnosno da ne
postoji stvarni titular vlasništva riješeno je kao u
izreci ovog Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja ne može se uložiti žalba, ali
se može pokrenuti upravni spor kod Županijskog
suda u Širokom Brijegu u roku od 30 dana od
dana prijema ovog rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-31-12/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 3.2.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 21. alineja 18. Statuta Javnog
poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje („Službeni
glasnik općine Posušje“, broj 10/10) 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 3. sjednici
održanoj dana 3.2.2017. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju privremenog člana Nadzornog
odbora Javnog
poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje
I.
Razrješava se Ivan Bešlić, privremeni član
Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Vodovod“
d.o.o. Posušje.
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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: 01-23-177/16
PREDSJEDNIK
Posušje, 3.2.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima u Županiji
Zapadnohercegovačkoj
(„Narodne
novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj 21/12),
članka 21. alineja 18. Statuta Javnog poduzeća
„Vodovod“ d.o.o. Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj 10/10) i članka 114. stavka
3. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj 1/08, 8/08 i 2/10),
Općinsko vijeće općine Posušje, na 3. sjednici
održanoj dana 3.2.2017. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju člana Nadzornog
odbora Javnog
poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje
I
Za člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća
„Vodovod“ d.o.o. Posušje imenuju se Ljubica
Marić.
II
Mandat imenovane traje do isteka mandata
ostalih članova.
III
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: 01-23-177/16
PREDSJEDNIK
Posušje, 3.2.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

6. veljače 2017. godine

Na temelju članka 114. stavak 3. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“ broj
1/08, 8/08 i 2/10) i članka 21. stavak 1. alineja 1.
Statuta Športskog saveza općine Posušje broj:
101/05 od 18.7.2005. godine, Općinsko vijeće
općine Posušje na 3. sjednici održanoj dana
3.2.2017. godine, donijelo je:
RJEŠENJE
o razrješenju predstavnika Općinskog vijeća
u Skupštini Športskog saveza općine Posušje
I.
Razrješavaju se predstavnici Općinskog vijeća u
Skupštini Športskog saveza općine Posušje, radi
isteka mandata:
1. Frano Grbeša, predsjednik
2. Ivan Tokić – Papić, član
3. Zvonimir Širić, član
4. Ivan Lončar, član
5. Velimir Petričušić, član
6. Ante Protrka, član
II.
Ovo Rješenje 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: 01-40-15/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 3.2.2017. 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) i članka 21. stavak 1. alineja 1.
Statuta Športskog saveza općine Posušje broj:
101/05 od 18.7.2005. godine, Općinsko vijeće
općine Posušje na 3. sjednici održanoj dana
3.2.2017. godine, donijelo je:
RJEŠENJE
o imenovanju predstavnika Općinskog vijeća
u Skupštinu Športskog saveza općine Posušje
I.
U Skupštinu športskog saveza općine imenuju se
predstavnici Općinskog vijeća:
1. Ivan Lončar, član
2. Frano Grbeša, član
3. Petar Boban, član
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4. Zvonimir Širić, član
5. Morana Jukić, član
6. Blaženka Begić, član
II.
Mandat imenovanih traje četiri godine.
III.
Ovo Rješenje 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: 01-40-15/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 3.2.2017. 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 3. sjednici
održanoj dana 3.2.2017. godine, donijelo je:
ZAKLJUČAK
I.
Ovim Zaključkom zadužuje se predsjednik
Općinskog vijeća da uputi zahtjev za pokretanje
procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz
šumsko-gospodarskog područja za lokalitet na
području k.o. Gradac posjedovni list 153.
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: 01-31-16/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 3.2.2017. 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

6. veljače 2017. godine

10/10), Općinsko vijeće općine Posušje na 3.
sjednici održanoj dana 3.2.2017. godine,
donijelo je :
ZAKLJUČAK
I.
Ovim Zaključkom se utvrđuje postojeća lokacija
na lokalitetu „Konjovac“ za krajnju dispoziciju
komunalnog otpada, kao privremeni općinski
deponij dok se ne iznađe nova lokacija za
odlaganje otpada, a najduže do kraja 2017.
godine.
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: 01-23-7/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 3.2.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 115. Statuta općine Posušje
(«Službeni glasnik općine», broj 1/08, 8/08 i
2/10), i članka 29. Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu Jedinstvenog tijela uprave i službi za
upravu Općine Posušje («Službeni glasnik
općine Posušje, broj: 01/16 i 6/16) Općinski
načelnik općine Posušje, donosi:
O D L U K U
o utemeljenju Povjerenstva za izradu
projektnog zadatka za uređenje lokaliteta
oko zgrade općine Posušje
I
Ovom odlukom utemeljuje se Povjerenstva za
izradu projektnog zadatka za uređenje lokaliteta
oko zgrade općine Posušje (U daljnjem tekstu
Povjerenstvo), kao stalno radno tijelo Općinskog
načelnika, određuje predsjednik, koordinator i
članovi Povjerenstva, te određuje njegov zadatak
i rok za izvršenje zadatka.
II.
U Povjerenstvo za izradu projektnog zadatka za
uređenje lokaliteta oko zgrade općine Posušje
imenuju se:
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1. Branko Bago, Općinski načelnik,
Predsjednik Povjerenstva,
2. Ivan Lončar Predsjednik Općinskog
vijeća, član Povjerenstva
3. Tomislav Čutura, Savjetnik Općinskog
načelnika, koordinator i član
Povjerenstva,
4. Dario Sesar, Ministar gospodarstva
ŽZH, član Povjerenstva
5. Mario
Jukić,
Šef
službe
za
gospodarstvo, član Povjerenstva
6. Branka Mihalj, Općinski Urbanističkograđevinski i komunalni inspektor, član
Povjerenstva
7. Branka Pišković, Stručni suradnik za
upravno rješavanje, član Povjerenstva
Predsjednik Povjerenstva predsjedava sjednicama
Povjerenstva i predstavlja Povjerenstvo.
Koordinator Povjerenstva obavlja administrativno

tehničke
poslove,
priprema
sjednice
Povjerenstva i sudjeluje u radu Povjerenstva kao
ravnopravni član.
III
Zadatak Povjerenstva je do kraja 3. mjeseca
2017 godine izvrši slijedeće:
-

Određivanje širine obuhvat a na koji će
se odnositi idejni projekt za uređenje
lokaliteta oko zgrade općine Posušje.
Izrada projektnog zadatka za uređenje
lokaliteta oko zgrade općine Posušje.
Određivanje načina na koji će se u postupku
javnih nabavki izabrati najpovoljniji
ponuđač za izradu idejnog rješenja.
IV

6. veljače 2017. godine

općine Posušje, broj: 01/16 i 6/16) Općinski
načelnik općine Posušje, donosi:
O D L U K U
o utemeljenju Povjerenstva za izgradnju
pročistača pitke vode i mini hidroelektrane
na lokalitetu „SENJAKOVINE“
I
Ovom odlukom utemeljuje se Povjerenstva za
izgradnju pročistača pitke vode i mini
hidroelektrane na lokalitetu „SENJAKOVINE“
(U daljnjem tekstu Povjerenstvo), kao stalno
radno tijelo Općinskog načelnika, određuje
predsjednik, koordinator i članovi Povjerenstva,
te određuju njegovi zadaci.
II
U Povjerenstva za izgradnju pročistača pitke
vode i mini hidroelektrane na lokalitetu
„SENJAKOVINE“ imenuju se:
1. Frano Lebo, dipl.oecc., Direktor JP
„Vodovod“, Predsjednik Povjerenstva,
2. Tomislav Čutura, dipl.ing.građ. Savjetnik
Općinskog načelnika, koordinator i član
Povjerenstva,
3. Miroslav Ramljak, dipl.ing.građ Ministar
prostornog uređenja i zaštite okoliša ŽZH,
član Povjerenstva
4. Ivan Bešlić, dipl.ing.građ., član Povjerenstva
5. dr.sc Drago Bago, dipl.ing.el., član
Povjerenstva
6. Branko Bago, dipl.nov. Općinski načelnik,
član Povjerenstva
Predsjednik Povjerenstva predsjedava sjednicama
Povjerenstva i predstavlja Povjerenstvo.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a
objavljuje se u „Službenom glasniku općine
Posušje“ i na službenoj internet stranici općine
Posušje.

Koordinator Povjerenstva obavlja administrativno

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK

III
Zadatak Povjerenstva je:

Broj: 01-116/17
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 6.2.2017. godine
Branko Bago, v.r.
_____________________________

Na temelju članka 115. Statuta općine Posušje
(«Službeni glasnik općine», broj 1/08, 8/08 i
2/10), i članka 29. Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu Jedinstvenog tijela uprave i službi za
upravu Općine Posušje («Službeni glasnik

tehničke
poslove,
priprema
sjednice
Povjerenstva i sudjeluje u radu Povjerenstva kao
ravnopravni član.

-

Analiza trenutnog stanja i utvrđivanje
preduvjeta za izgradnju pročistača pitke
vode i mini hidroelektrane na lokalitetu
„SENJAKOVINE“

-

Utvrđivanje financijskih potreba i procjena
potrebe izrade projektne i planske
dokumentacije za realizaciju procesa

-

Utvrđivanje neophodne dinamike procesa i
određivanje okvirnog vremenskog perioda
za realizaciju procesa.
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IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a
objavljuje se u „Službenom glasniku općine
Posušje“ i na službenoj internet stranici općine
Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-113/17
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 6.2.2017. godine
Branko Bago, v.r.
_____________________________

Na temelju članka 115. Statuta općine Posušje
(«Službeni glasnik općine», broj 1/08, 8/08 i
2/10), i članka 29. Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu Jedinstvenog tijela uprave i službi za
upravu Općine Posušje («Službeni glasnik
općine Posušje, broj: 01/16 i 6/16) Općinski
načelnik općine Posušje, donosi:
O D L U K U
o utemeljenju Povjerenstva za izgradnju
kanalizacijske mreže na području općine
Posušje
I
Ovom odlukom utemeljuje se Povjerenstva za
izgradnju kanalizacijske mreže na području
općine Posušje (U daljnjem tekstu Povjerenstvo)
kao stalno radno tijelo Općinskog načelnika,
određuje predsjednik, koordinator i članovi
Povjerenstva, te određuju njegovi zadaci.
II
U Povjerenstva za izgradnju kanalizacijske
mreže na području općine Posušje imenuju se:
1. Branko Bago, dipl.nov. Općinski načelnik,
Predsjednik Povjerenstva,
2. Tomislav Čutura, dipl.ing.građ. Savjetnik
Općinskog načelnika, član Povjerenstva,
3. Miroslav Ramljak, dipl.ing.građ Ministar
prostornog uređenja i zaštite okoliša ŽZH,
član Povjerenstva

6. veljače 2017. godine

4. Frano Lebo, dipl oecc. Direktor
„Vodovod“, član Povjerenstva

JP

5. Mate Kovač, dipl.oecc. Savjetnik općinskog
načelnika, član Povjerenstva, koordinator
grupe
Predsjednik Povjerenstva predsjedava sjednicama

Povjerenstva i predstavlja Povjerenstvo
Koordinator Povjerenstva obavlja administrativno

tehničke
poslove,
priprema
sjednice
Povjerenstva i sudjeluje u radu Povjerenstva kao
ravnopravni član.
III
Zadatak Povjerenstva je:
-

Analiza trenutnog stanja i utvrđivanje
preduvjeta za izgradnju kanalizacijske mreže
i sustava odvodnje I faza.

-

Utvrđivanje uvjeta i procjena potrebe izrade
projektne i planske dokumentacije za
izgradnju kanalizacijske mreže i sustava
odvodnje

-

Utvrđivanje neophodne dinamike procesa i
određivanje okvirnog vremenskog perioda
za realizaciju procesa.

-

Utvrđivanje izvora i načina financiranja
projekta te priprema aplikacija za traženje
izvora financijskih sredstava.
IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a
objavljuje se u „Službenom glasniku općine
Posušje“ i na službenoj internet stranici općine
Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-112/17
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 6.2.2017. godine
Branko Bago, v.r.
_____________________________
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