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Na temelju članka 21., 22. i 23. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99,
15/01, 10/03 i 18/11) i članka 24. točka 5.
Statuta općine Posušje („Službeni glasnik
općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17),
Općinsko vijeće općine Posušje na 8. sjednici
održanoj dana 18.7.2017. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi regulacijskog plana
GORNJI JUKIĆI (Gaj)
Članak 1.
Ovom
odlukom
pristupa
se
izradi
regulacijskog plana GORNJI JUKIĆI (Gaj) u
cilju definiranja građevinskih parcela na
lokalitetu Gaj, u naselju Gornji Jukići, u
Posušju, općina Posušje, za potrebe rješavanja
imovinsko pravnih odnosa vezanih za
predmetno zemljište, za potrebe legalizacije
postojećih i izgradnje novih građevinskih
objekata na predmetnom lokalitetu.
Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
koje se nalazi na lokalitetu Gaj, u naselju
Gornji Jukići, u Posušju, općina Posušje i
planom trebaju biti obuhvaćene parcele k.č.
broj: 828/1 i 828/2 k.o. Posušje i susjedne
parcele (koliko to bude potrebno) koje se
nalaze na predmetnom lokalitetu.
Članak 3.
Smjernice za izradu predmetnog plana su
sljedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno predmetnim
planom uzimajući u obzir stanje na terenu
izvršiti definiranje građevinskih parcela, za
potrebe legalizacije postojećih i izgradnje
novih građevinskih objekata na predmetnom
lokalitetu.
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 imovinskopravne, geodetske poslove, katastar, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje.

19. srpnja 2017. godine

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: 01-23-127/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 28. stavka 3. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Posušje („Službeni
glasnik općine Posušje“, broj: 5/08, 9/08,
10/10 i 2/17), Općinsko vijeće općine Posušje,
na 8. sjednici održanoj dana 18.7.2017. godine,
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o visini naknade za rad
članova stalnih i privremenih radnih tijela
Općinskog vijeća
I
U Odluci o visini naknade za rad članova
stalnih i privremenih radnih tijela Općinskog

Broj 8 – stranica 272

Službeni glasnik općine Posušje

vijeća („Službeni glasnik općine Posušje“, broj
1/05 i 2/15) članak I. mijenja se i glasi:
„Ovom Odlukom propisuje se naknada za rad
vanjskih članova stalnih i privremenih radnih
tijela Općinskog vijeća po održanoj sjednici u
neto iznosu od 30,00 KM.“
II
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od
dana objave u Službenom glasniku općine
Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-02-120/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 24. točke 17. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“
broj 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 79.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 5/08,
9/08, 10/10 i 2/17), Općinsko vijeće općine
Posušje na 8. sjednici održanoj dana 18.7.2017.
godine, donijelo je:
RJEŠENJE
o razrješenju člana Povjerenstva za Statut,
Poslovnik, propise, prigovore i predstavke
I.
Razrješava se Filip Čamber, član Povjerenstva
za Statut, Poslovnik, propise, prigovore i
predstavke Općinskog vijeća općine Posušje,
zbog podnošenja ostavke.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-123/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

19. srpnja 2017. godine

Na temelju članka 24. točke 17. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“
broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 28. i 35.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 5/08,
9/08, 10/10 i 2/17), Općinsko vijeće općine
Posušje na 8. sjednici održanoj dana 18.7.2017.
godine, donijelo je:
RJEŠENJE
o izboru člana Povjerenstva za Statut,
Poslovnik, propise, prigovore i predstavke
I.
Za člana Povjerenstva za Statut, Poslovnik,
propise, prigovore i predstavke Općinskog
vijeća općine Posušje izabran je Vinko Perko.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-125/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 24. točke 17. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“
broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 79.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 5/08,
9/08, 10/10 i 2/17), Općinsko vijeće općine
Posušje na 8. sjednici održanoj dana 18.7.2017.
godine, donijelo je:
RJEŠENJE
o razrješenju člana Povjerenstva za
proračun, financije, gospodarstvo i nadzor
realizacije Strategije razvitka općine
I.
Razrješava se Mate Kovač, član Povjerenstva
za proračun, financije, gospodarstvo i nadzor
realizacije
Strategije
razvitka
općine
Općinskog vijeća općine Posušje, zbog
podnošenja ostavke.
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II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-130/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 24. točke 17. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“
broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 28. i 35.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 5/08,
9/08, 10/10 i 2/17), Općinsko vijeće općine
Posušje na 8. sjednici održanoj dana 18.7.2017.
godine, donijelo je:
RJEŠENJE
o izboru člana Povjerenstva za proračun,
financije, gospodarstvo i nadzor realizacije
Strategije razvitka općine
I.
Za člana Povjerenstva za proračun, financije,
gospodarstvo i nadzor realizacije Strategije
razvitka općine Općinskog vijeća općine
Posušje izabrana je Marija Đerek.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-131/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 24. točke 17. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“
broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 79.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 5/08,
9/08, 10/10 i 2/17), Općinsko vijeće općine
Posušje na 8. sjednici održanoj dana 18.7.2017.
godine, donijelo je:

19. srpnja 2017. godine

RJEŠENJE
o razrješenju člana Povjerenstva za
društvene djelatnosti, mjesne zajednice,
ljudska prava, mlade i jednakopravnost
spolova
I.
Razrješava se Ante Jukić, član Povjerenstva za
društvene djelatnosti, mjesne zajednice,
ljudska prava, mlade i jednakopravnost
spolova Općinskog vijeća općine Posušje, zbog
podnošenja ostavke.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-133/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 24. točke 17. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“
broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 28. i 35.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 5/08,
9/08, 10/10 i 2/17), Općinsko vijeće općine
Posušje na 8. sjednici održanoj dana 18.7.2017.
godine, donijelo je:
RJEŠENJE
o izboru člana Povjerenstva za društvene
djelatnosti, mjesne zajednice, ljudska prava,
mlade i jednakopravnost spolova
I.
Za člana Povjerenstva za
društvene
djelatnosti, mjesne zajednice, ljudska prava,
mlade i jednakopravnost spolova Općinskog
vijeća općine Posušje
izabran je Ante
Pavković.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-134/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________
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Temeljem članka 114. stavak 3. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“
broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 31.
Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za
procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća
(„Službene novine F BiH“, broj: 75/04, 38/06,
52/09, 56/09 i 36/14), Općinsko vijeće općine
Posušje,
na 8. sjednici održanoj dana
18.7.2017. godine donijelo je:
ZAKLJUČAK
o usvajanju Konačnog izvješća o
procijenjenoj šteti - Elaborat o procijenjenoj
šteti uzrokovanoj niskim temperaturama –
mrazom 2017. godine na području općine
Posušje
I.
Usvaja se Konačno Izvješće o procijenjenoj
šteti - Elaborat o procijenjenoj šteti
uzrokovanoj niskim temperaturama – mrazom
2017. godine na području općine Posušje broj:
01-480-6/17 od 29.06.2017 godine kojeg je
uradilo općinsko Povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda.
II.
Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenom
glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-44-140/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 18.7.2017. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 179. Zakona o zaštiti
spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F
BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 32a
Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za
procjenu štete od prirodnih i drugih nesreća
(„Službene novine F BiH“, broj: 75/04, 38/06 i
52/09), i članka 2. Stavak 1. Točka 1. Odluke
o procedurama, uvjetima, kriterijima i
prioritetima za saniranje šteta nastalih
djelovanjem prirodnih i drugih nesreća na
području Općine Posušje broj:01-507/17 od
15.05.2017 godine Općinski načelnik, d o n o
si:

19. srpnja 2017. godine

ODLUKU
o odobravanju financijskih sredstava iz
proračuna općine Posušje za saniranje šteta
od niskih temperatura - mraza
Članak 1.
Vlasnicima materijalnih dobara kojima je
nastala materijalna šteta u razdoblju od
19.04.2017. godine do 22.04.2017. godine,
kada je za cijelo područje općine Posušje
proglašeno
stanje
prirodne
nepogode
uzrokovane niskim temperaturama - mrazom,
pripada pravo na novčanu nadoknadu.
Članak 2.
Sredstva iz proračuna općine Posušje određena
za saniranje šteta iznose 5.000,00 KM.
Članak 3.
Realizaciju ove odluke će vršiti Služba za
financije i Služba za gospodarstvo - Odsjek za
civilnu zaštitu.
Članak 4.
Odluka stupa danom donošenja i bit će
objavljena u „Službenom glasniku općine
Posušje“
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-762/17
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 17.07.2017. godine
Branko Bago, v.r.
__________________________________
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