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Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje
(«Službeni glasnik općine», broj: 1/08, 8/08,
2/10 i 1/17) i članka 46. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Posušje («Službeni glasnik
općine», broj: 5/08, 9/08, 10/10 i 2/17),
Općinsko vijeće općine Posušje na 14. sjednici
održanoj dana 22.2.2018. godine, donijelo je:
PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POSUŠJE
ZA 2018. 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
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:
NORMATIVNI DIO
1. Rješenja i Odluke iz oblasti imovinsko pravnih
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. Program rada Općinskog načelnika za 2018.
godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik
ROK: veljača
4. 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
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5. 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: veljača
6. Zaključak o davanju suglasnosti na godišnji
plan i program aktivnosti Ladanušić čistoćad.o.o.
Rakitno
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
gospodarstvo
ROK: ožujak
7. Plan prihoda i Program radova komunalnog
gospodarstva za 2018. godinu
NOSITELJ: „Urbikom“ Posušje
ROK: ožujak
8. Rješenje o imenovanju člana Općinskog
izbornog povjerenstva Posušje
NOSITELJ: Općinski načelnik i Povjerenstvo za
provedbu postupka po javnom oglasu za
imenovanje člana
Općinskog izbornog
povjerenstva
ROK: ožujak/travanj
9. Rješenja o razrješenju privremenih Nadzornih
odbora javnih poduzeća općine Posušje
NOSITELJ: Predsjednik Općinskog vijeća
ROK: svibanj
10. Rješenja o razrješenju privremenih Upravnih
vijeća javnih ustanova općine Posušje
NOSITELJ: Predsjednik Općinskog vijeća
ROK: svibanj
11. Rješenja o imenovanju Nadzornih odbora
javnih poduzeća općine Posušje
NOSITELJ: Predsjednik Općinskog vijeća
Povjerenstva za izbor na pozicije u regulirana
tijela u općini Posušje
ROK: svibanj
12. Rješenja o imenovanju Upravnih vijeća
javnih ustanova općine Posušje
NOSITELJ: Predsjednik Općinskog vijeća
Povjerenstva za izbor na pozicije u regulirana
tijela u općini Posušje
ROK: svibanj
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13. 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
14. Rješenje o razrješenju Povjerenstva za žalbe
Općinskog vijeća općine Posušje
NOSITELJ: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
ROK: srpanj

23. veljače 2018. godine

21. Prijedlog Proračuna općine Posušje za 2019.
godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije
ROK: prosinac
22. Program rada Općinskog vijeća za 2019.
godinu
NOSITELJ: Općinsko vijeće
ROK: prosinac
TEMATSKO – ANALITIČKI DIO

15. Zaključak o osnivanju Povjerenstva za žalbe
Općinskog vijeća općine Posušje
NOSITELJ: Povjerenstvo za izbor i imenovanja
ROK: srpanj
16. Rješenje o razrješenju Povjerenstva za
provedbu javnog nadmetanja za raspolaganje
nekretninama u vlasništvu općine
NOSITELJ: Općinski načelnik i Povjerenstvo za
izbor i imenovanja
ROK: kolovoz
17. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za
provedbu javnog nadmetanja za raspolaganje
nekretninama u vlasništvu općine
NOSITELJ: Općinski načelnik i Povjerenstvo za
izbor i imenovanja
ROK: kolovoz
18. Nacrt Proračuna općine Posušje za 2019.
godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije
ROK: listopad/studeni
19. Prijedlog „mogućih“ izmjena i dopuna
proračuna općine Posušje za 2018. godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije
ROK: studeni/prosinac
20. Odluka o ažuriranom planu kapitalnih
investicija za 2019. godinu
NOSITELJ: Tim za izradu plana kapitalnih
investicija, Služba za financije
ROK: studeni/prosinac

1. Izvješća o radu radnih tijela Općinskog vijeća
NOSITELJ: Predsjednici radnih tijela
ROK: veljača
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
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7. Izvješće o radu Općinskog izbornog
povjerenstva Posušje
NOSITELJ: Općinsko izborno povjerenstvo
ROK: ožujak

15. Izvješće o radu Športskog saveza općine
Posušje za 2017. godinu
NOSITELJ: Športski savez
ROK: travanj

8. Izvješće o realizaciji Plana prihoda i Programa
radova komunalnog gospodarstva za 2017.
godinu
NOSITELJ: „Urbikom“ Posušje
ROK: ožujak

16. Izvješća Udruga koje se financiraju iz
proračuna općine Posušje
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za opću
upravui društvene djelatnosti
ROK: travanj

9. Informacija o radu Porezne uprave-ispostava
Posušje
NOSITELJ: Porezna uprava-ispostava Posušje
ROK: ožujak/travanj

17. Informacija o stanju odvoza, odlaganja
komunalnog otpada,
i stanju okoliša
NOSITELJ: Općinski načelnik, Odsjek za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Javno
poduzeće „Vodovod“ d.o.o. Posušje
ROK: 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 2017.
godinu
NOSITELJ: Općinsko vijeće
ROK: travanj
13. Izvješće o radu Općinskog načelnika općine
Posušje za 2017. godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik
ROK: travanj
14. Izvješća Udruga proisteklih iz Domovinskog
rata:
-HVIDR-a Podružnica Posušje
-Udruga obitelji poginulih i nestalih hrvatskih
branitelja, podružnica Posušje
-Udruga obitelji poginulih, nestalih i stradalih
hrvatskih branitelja, podružnica Posušje
-UDIVDR-a Podružnica Posušje
-UBIDRLPTSP Podružnica Posušje
-Udruga maloljetnih branitelja, podružnica
Posušje
NOSITELJ: Služba za branitelje iz
Domovinskog rata
ROK: travanj

18. Izvješće o izvršenju proračuna općine
Posušje za 2017. godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije
ROK: travanj/svibanj
19. Izvješće o izvršenju proračuna općine
Posušje za prvi kvartal 2018. 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
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24. Izvješće o polugodišnjem izvršenju
proračuna općine Posušje za 2018. 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 2018. godinu
NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za
financije
ROK: listopad/studeni
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: 01-02-200/17
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.2.2018. 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, 2/10 i 1/17), Općinsko vijeće
općine Posušje na 14. sjednici održanoj dana
22.2.2018. godine, donijelo je:

23. veljače 2018. godine

ODLUKU
o pristupanju izradi regulacijskog plana
KARAMATIĆI (Zgoni)
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi regulacijskog
plana KARAMATIĆI (Zgoni) u cilju definiranja
građevinskih parcela u naselju Karamatići, na
lokalitetu „Zgoni“ uz novoizgrađeni putni pravac
Ričina - Osoje, općina Posušje, za potrebe
legalizacije postojećih i izgradnje novih
građevinskih objekata na predmetnom lokalitetu,
te za potrebe rješavanja imovinsko pravnih
odnosa vezanih za predmetno zemljište.
Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
koje se nalazi u naselju Karamatići na lokalitetu
„Zgoni“ uz novoizgrađeni putni pravac Ričina Osoje, općina Posušje i planom trebaju biti
obuhvaćene parcele k.č. broj: 1246/1, 1246/5 i
1246/6, k.o. Posušje i 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 definiranje građevinskih parcela, za
potrebe legalizacije postojećih i izgradnje novih
građevinskih objekata na predmetnom lokalitetu.
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.
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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).
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: 01-23-7/18
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.2.2018. 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, 2/10 i 1/17), Općinsko
vijeće općine Posušje na 14. sjednici održanoj
dana 22.2.2018. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana
POSUŠJE (Polivinil)
Članak 1.
Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjene i
dopune
regulacijskog
plana
POSUŠJE
(Polivinil), u cilju definiranja parcela na
lokalitetu na kojem se nekada nalazio proizvodni

23. veljače 2018. godine

pogon Polivinil, za izgradnju novih i legalizaciju
postojećih građevinskih objekata na predmetnom
lokalitetu i za potrebe rješavanja imovinsko
pravnih odnosa vezanih za predmetno zemljište.
Članak 2.
Planom iz ove Odluke trebaju biti obuhvaćene
parcele k.č. broj: 2307/1, 2307/10, 2307/11 i
2307/12 k.o. Posušje i 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 potrebe
legalizacije postojećih i izgradnje novih
građevinskih objekata na predmetnom lokalitetu.
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, Odsjeka 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).
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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: 01-23-8/18
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.2.2018. 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, 2/10 i 1/17), Općinsko vijeće općine
Posušje na 14. sjednici održanoj dana
22.2.2018. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana
POSUŠJE (Ulica fra Grge Martića)
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Ulica fra
Grge Martića) kojim treba obuhvatiti zemljište
koje se nalazi sa sjeverne strane Ulice fra Grge
Martića između Ulice Šimuna Čuturića i Ulice
Andrije Kačića Miošića, 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 trebaju biti obuhvaćene
parcele k.č. broj: 2126/7, 2126/8 i 2126/9 k.o.
Posušje i druge susjedne parcele koje se nalaze

23. veljače 2018. godine

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 potrebe
legalizacije postojećih i izgradnje novih
građevinskih objekata na predmetnom lokalitetu.
Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade Plana
osigurana u Proračunu općine Posušje.

su

Članak 5.
Za nositelja pripreme za izradu predmetnog
plana određuje se Služba 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 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: 01-23-12/18
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.2.2018. 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, 2/10 i 1/17), Općinsko vijeće općine
Posušje na 14. sjednici održanoj dana
22.2.2018. godine, donijelo je:
ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana „BAKULINE NJIVE“
(Sjeverno od Ulice Ante Starčevića)
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana „BAKULINE
NJIVE“ u cilju definiranja građevinskih parcela,
pristupnih putova i ostalih javnih sadržaja, na
lokalitetu „Bakuline njive“ u naselju Posušje, za
potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa
vezanih za predmetno zemljište, te za potrebe
legalizacije postojećih i izgradnje novih
građevinskih objekata i ostalih sadržaja na
predmetnom lokalitetu.
Članak 2.
Planom iz ove odluke treba biti obuhvaćeno
zemljište koje se nalazi na lokalitetu „Bakuline
njive“ u Posušju, a nalazi se sa sjeverne strane
Ulice Ante Starčevića, istočno od Ulice
Kardinala Stepinca i Blidinjske ceste do Ulice
pape Ivana VIII (lokalni put za Bakule i
„Mostiće“, k.č. broj: 3897 k.o. Posušje i k.č.
broj: 2771/1 k.o. Bešlići).
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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
definiranja parcela za legalizaciju postojećih i
izgradnju novih građevinskih objekata na
predmetnom lokalitetu i planom treba biti
obuhvaćeno kompletno zemljište koje nije
obuhvaćeno nekim već postojećim detaljnijim
urbanističkim planom, te predmetni plan treba
uklopiti u postojeću prostorno plansku
dokumentaciju (obuhvatiti onoliko parcela
koliko to bude potrebno za izradu predmetnog
plana).
Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade Plana su
osigurana u Proračunu općine Posušje.
Članak 5.
Za nositelja pripreme za izradu predmetnog
plana određuje se Služba za 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 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: 01-23-26/18
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.2.2018. 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, 2/10 i 1/17) Općinsko vijeće
općine Posušje na 14. sjednici održanoj dana
22.2.2018. godine, donijelo je:
O D L U K U
o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog
plana ČITLUK – BAGE (Vučja glavica)
I.
Usvaja se izmjena i dopuna regulacijskog plana
ČITLUK – BAGE (Vučja glavica), kojim je
izvršeno definiranje parcela za sportske sadržaje
i prateće objekte na parcelama k.č. broj; 3335/2 i
3335/46 k.o. Posušje i parcelacija zemljišta za
potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa
vezanih za predmetno zemljište, za potrebe
legalizacije postojećih i izgradnje novih
građevinskih objekata na predmetnom lokalitetu.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz
regulacijskog plana.
II.
Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana ČITLUK – BAGE (Vučja
glavica), usvojena je od strane Općinskog vijeća
općine Posušje pod brojem: 01-23-89/16 od
19.05.2016. godine.
III.
Odlukom o javnoj raspravi broj: 01-313/16 od
24.11.2017. godine prijedlog izmjene i dopune
regulacijskog plana ČITLUK – BAGE (Vučja
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glavica) stavljen je na javni uvid u trajanju od
24.11.2017. godine do 28.12.2017. godine.
IV.
Prijedlog predmetnog plana
„PROJEKT 3D“ d.o.o. Posušje.

izradio

je

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: 01-23-18/18
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.2.2018. 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, 2/10 i 1/17) Općinsko vijeće
općine Posušje na 14. sjednici održanoj dana
22.2.2018. godine, donijelo je:
O D L U K U
o usvajanju regulacijskog plana
OSOJE (Tolići – srednji brijeg)
I.
Usvaja se regulacijski plan OSOJE (Tolići –
srednji brijeg), kojim je izvršena parcelacija
zemljišta za potrebe rješavanja imovinsko
pravnih odnosa vezanih za predmetno zemljište,
za potrebe legalizacije postojećih i izgradnje
novih građevinskih objekata na lokalitetu
„srednji brijeg“ u zaseoku Tolići, u naselju
Osoje, općina Posušje.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz
regulacijskog plana.
II.
Odluka o pristupanju izradi regulacijskog plana
OSOJE (Tolići – srednji brijeg), usvojena je od
strane Općinskog vijeća općine Posušje pod
brojem: 01-23-44/17 od 03.03.2017. godine.
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III.
Odlukom o javnoj raspravi broj: 01-229/17 od
22.11.2017. godine prijedlog regulacijskog plana
OSOJE (Tolići – srednji brijeg) stavljen je na
javni uvid u trajanju od 22.11.2017. godine do
22.12.2017. godine.
IV.
Prijedlog predmetnog plana 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: 01-23-19/18
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.2.2018. 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, 2/10 i 1/17) Općinsko vijeće
općine Posušje na 14. sjednici održanoj dana
22.2.2018. godine, donijelo je:
O D L U K U
o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog
plana POSUŠJE (Dom zdravlja)
I.
Usvaja se izmjena i dopuna regulacijskog plana
POSUŠJE (Dom zdravlja), kojim je izvršeno
definiranje građevinskih parcela na zemljištu
koje se nalazi sa zapadne strane parcele na kojoj
se nalazi Dom zdravlja u Posušju, za potrebe
legalizacije postojećih i izgradnje novih
građevinskih objekata na predmetnom lokalitetu.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz
regulacijskog plana.
II.
Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana POSUŠJE (Dom zdravlja),
usvojena je od strane Općinskog vijeća općine
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Posušje pod brojem: 01-23-229/17 od
21.12.2017. godine.
III.
Odlukom o javnoj raspravi broj: 01-1106/17 od
11.01.2018. godine prijedlog izmjene i dopune
regulacijskog plana POSUŠJE (Dom zdravlja)
stavljen je na javni uvid u trajanju od
12.01.2018. godine do 12.02.2018. godine.
IV.
Prijedlog predmetnog plana
„PROJEKT 3D“ d.o.o. Posušje.

izradio

je

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: 01-23-25/18
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.2.2018. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Temeljem članka 12. stavak 3. Zakona o
ustanovama („Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke“, broj 7/98 i 21/12),
članka 21. stavak 1. Zakona o odgoju i
obrazovanju u srednjoj školi („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj 20/17),
članka 24. točke 2. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08,
8/08, 2/10 i 1/17), Općinsko vijeće općine
Posušje na 14. sjednici održanoj dana 22.2.2018.
godine donijelo je
ODLUKU
o dopuni Odluke o osnivanju Srednje
strukovne škole Posušje
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Srednje strukovne škole
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj
6/08, 8/11, 10/13 i 2/16), u članku 5. stavku 4.
pod točkom b) iza alineje 5 dodaje se alineja 6
koja glasi:
„- zanimanje CNC operater – 3 godine, III
stupanj“.
Pod točkom e) iza alineje 1 dodaje se alineja 2
koja glasi:
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„- zanimanje kozmetičar – 3 godine, III stupanj“.

Naknada za obradu kredita 0,30%.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
dobivanja suglasnosti od Vlade Županije
Zapadnohercegovačke, a bit će objavljena u
„Službenom glasniku općine Posušje“.

III
Ovom Odlukom općina Posušje će osigurati
neophodna sredstva za realizaciju projekta iz
članka I.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja
u „Službenom glasniku općine Posušje.“

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-38-5/18
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.2.2018. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 24. stavak 1. točka 8. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), a u svezi
s člankom 4. Zaključka o pokretanju postupka za
javnu nabavu dugoročnog kreditnog zaduženja
općine Posušje, Općinskog vijeća broj:01-14195/17 od 28.11.2017. Općinsko vijeće općine
Posušje na 14.
sjednici održanoj dana
22.2.2018. godine, donijelo je:
ODLUKU
o davanju ovlasti Općinskom načelniku
općine Posušje za potpisivanje ugovora o
kreditnom zaduženju
I
Općinsko vijeće općine Posušje daje ovlast
Općinskom načelniku općine Posušje za
potpisivanje ugovora o kreditnom zaduženju sa
Intesa Sanpaolo Bank u iznosu od 400.000,00
KM, radi osiguranja sredstava za realizaciju
projekta „Povećane konkurentnosti malog i
srednjeg poduzetništva u sektoru metala i
plastike, kroz razvijanje
mreže znanja i
zajedničke infrastrukture“, koji je općini Posušje
odobren u sklopu programa prekogranične
suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna
Gora 2014-2020.
II
Uvjeti kreditnog zaduženja iz članka I. su
sljedeći:
Ukupan iznos kredita
400.000,00 KM
Rok otplate kredita
36 mjeseci
Fiksna kamata
2,2%

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-14-9/18
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.2.2018. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 7. stavak 1. točka a) Naputka
o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i
razrješenju
i
obuci
članova
izbornog
povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i
Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine“, broj 57/17, 60/17 i 10/18), kao i
članka 24. točka 2. i 114. stavak 2. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), Općinsko
vijeće općine Posušje, na 14. sjednici održanoj
dana 22.2.2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o objavi javnog oglasa za imenovanje

člana (članova) Općinskog izbornog
povjerenstva Posušje
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se mjesto objavljivanja
javnog oglasa za imenovanje člana (članova)
Općinskog izbornog povjerenstva Posušje (u
daljem tekstu: OIP), uvjeti koje kandidati moraju
ispunjavati, rok za podnošenje prijava kandidata,
trajanje mandata izabranog člana i povjerenstvo
za provedbu javnog oglasa.
Članak 2.
Javni oglas za imenovanje člana OIP objavljuje
se u najmanje jednom dnevnom listu, lokalnoj
radio postaji, oglasnoj ploči zgrade općine i web
stranici općine Posušje.
Članak 3.
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Kandidat za člana OIP mora ispunjavati sljedeće
uvjete:
a) da je državljanin BiH
b) da ima pravo glasa
c) da ima prebivalište na području općine
Posušje
d) da ima završen fakultet, VII/1 stupanj
stručne spreme ili završen fakultet
bolonjskog sustava studiranja s najmanje
180 ECTS i
e) da posjeduje iskustvo u provedbi izbora.
Pod iskustvom u provedbi izbora podrazumijeva se:
a) članstvo u izbornom povjerenstvu i
b) članstvo u biračkom odboru na izborima
obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.
Iznimno od odredbe iz članka 3. stavak 1. točka
c) ove Odluke, član izbornog povjerenstva može
biti osoba s prebivalištem iz druge općine,
ukoliko nema kandidata, s prebivalištem u općini
Posušje, koji ispunjavaju uvjete tražene javnim
oglasom.
Iznimno od odredbe iz članka 3. stavak 1. točka
e) ove Odluke, član izbornog povjerenstva može
biti osoba koja ima VII/1 stupanj stručne spreme,
završen pravni fakultet, odnosno završen pravni
fakultet bolonjskog sustava studiranja s najmanje
180 ECTS, bez izbornog iskustva propisanog
člankom 3. stavkom 2. ove Odluke.
Članak 4.
Iznimno od odredbe iz članka 3. stavak 1. točka
d) ove Odluke, član izbornog povjerenstva može
biti osoba koja ima završenu višu školu, odnosno
VI stupanj stručne spreme ako je potrebno
ispoštovati odredbe članka 2.14. stavak (1)
Izbornog zakona BiH ili ukoliko nema kandidata
koji ispunjavaju uvjete iz članka 3. stavak 1.
točka d) ove Odluke.
Članak 5.
Za člana OIP ne može biti imenovana osoba:
a) koja se ne može kandidirati u smislu odredbi
članaka 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
b) koja je član najvišeg izvršno-političkog tijela
političke stranke ili koalicije (predsjednik,
potpredsjednik, glavni tajnik ili član
izvršnog odbora ili glavnog odbora);
c) koja je nositelj izabranog mandata ili je član
izvršnog tijela vlasti, osim u slučajevima
predviđenim člankom 2.12. stavak 4.
Izbornog zakona BiH;
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d) koja je izborni kandidat za bilo koju razinu
vlasti i
e) kojoj je u posljednje četiri godine izrečena
kazna za radnju koja predstavlja težu
povredu izbornih zakona ili propisa, za koju
je osobno odgovorna, računajući od dana
pravomoćnosti odluke.
Članak 6.
Sastav izbornog povjerenstva je multietničan,
tako da odražava zastupljenost konstitutivnih
naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici
za koju se tijelo nadležno za provedbu izbora
osniva, vodeći računa o posljednjem popisu
stanovništva provedenom na državnom nivou.
U sastavu izbornog povjerenstva nastojat će se
osigurati da broj članova manje zastupljenog
spola bude najmanje 1/3 od ukupnog broja
članova.
Članak 7.
Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je
osam dana od dana objave.
Članak 8.
Mandat člana Izbornog povjerenstva traje sedam
godina i teče od dana davanja suglasnosti
Središnjeg izbornog povjerenstva BiH na odluku
o imenovanju člana izbornog povjerenstva
donesenu od strane nadležnog tijela.
Članak 9.
Javni oglas za imenovanje člana (članova) OIP
objavljuje predsjednik Općinskog vijeća, a
provodi Povjerenstvo koje imenuje Općinsko
vijeće.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o objavljivanju javnog oglasa za
imenovanje člana (članova) Općinskog izbornog
povjerenstva Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 10/10, 8/11 i 9/14).
Članak 11.
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
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Broj: 01-05-16/18
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.2.2018. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 66. Zakona o građevinskom
zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine“, broj: 25/03, 16/04 i 67/05) i
članka 24. stavak 1. točka 2. Statuta („Službeni
glasnik Općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i
1/17), Općinsko vijeće općine Posušje na 14.
sjednici održanoj dana
22.2.2018. godine
donijelo je:
ODLUKU
o određivanju prosječne konačne građevinske
cijene za m2 korisne stambene površine
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se prosječna konačna
građevinska cijena m2 korisne stambene površine
za 2017. godinu na području općine Posušje, u
iznosu od 600,00 KM.
II.
Prosječna konačna građevinska cijena iz točke I.
ove Odluke služi kao osnovica za izračunavanje
visine rente.
III.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o određivanju prosječne konačne
građevinske cijene za m2 korisne stambene
površine („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj: 6/17).
IV.
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: 01-31-11/18
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.2.2018. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 363. stavak 3. točka 5.
Zakona o stvarnim pravima („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i
100/13) i članka 24. stavak 1. točka 7. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), a u svezi
s člankom 103. Statuta, Općinsko vijeće općine

23. veljače 2018. godine

Posušje, na 14. sjednici
22.2.2018. godine donijelo je:

održanoj

dana

ODLUKU
o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom
I.
Odobrava se prodaja nekretnine označene kao
k.č. 3893/2 k.o. Posušje, naziv parcele DOCI,
kultura gradilište, površine 267 m², upisane na
Općinu Posušje s dijelom 1/1, zemljišnoknjižni
uložak broj 3670 k.o. Posušje i posjedovni list
broj 135 k.o. Posušje, neposrednom pogodbom,
Ivanu (Drage) Miličeviću iz Rakitna, općina
Posušje, radi oblikovanja građevinske parcele
označene kao k.č. broj: 1091/2 i k.č. broj: 1098.
II.
Prodajna cijena nekretnine iz točke I. ove
Odluke iznosi 3.471,00 KM (slovima:
tritisućečetiristotinesedamdesetijedna
konvertibilna marka) prema procjeni vrijednosti
nekretnine utvrđene od Stalnog sudskog vještaka
građevinske struke, Ivice Leke, dipl.inž.građ.,
broj procjene: 02/02/2-2018 od 02.02.2018.
godine, koji je predmetno zemljište procijenio na
13,00 KM/m².
III.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine
Posušje potpiše notarski obrađen ugovor za
prodaju nekretnine neposrednom pogodbom.
IV.
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: 01-31-22/18
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.2.2018. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 363. stavak 3. točka 5.
Zakona o stvarnim pravima („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i
100/13) i članka 24. stavak 1. točka 7. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), a u svezi
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s člankom 103. Statuta, Općinsko vijeće općine
Posušje, na 14. sjednici održanoj dana
22.2.2018. godine donijelo je:
ODLUKU
o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom
I.
Odobrava se prodaja nekretnine označene kao
k.č. 5388/2 k.o. Vrpolje, kultura gradilište,
površine 2230 m², upisane na Općinu Posušje s
dijelom 1/1, zemljišnoknjižni uložak broj: 36
k.o. Vrpolje i posjedovni list broj 69 k.o. Vrpolje,
naziv parcele MANDŽUĆA, neposrednom
pogodbom, Anti (Ivana) Tokiću iz Vrpolja bb,
općina Posušje, radi oblikovanja građevinske
parcele označene kao k.č. broj: 5371/2 i k.č.
broj: 5372.
II.
Prodajna cijena nekretnine iz točke I. ove
Odluke iznosi 4.460,00 KM (slovima:
četiritisućečetiristotineišezdeset konvertibilnih
maraka) prema procjeni vrijednosti nekretnine
utvrđene od Stalnog sudskog vještaka
građevinske struke, Ivice Leke, dipl.inž.građ.,
broj procjene: 12/12/1-2017 od 12.12.2017.
godine, koji je predmetno zemljište procijenio na
2,00 KM/m².
III.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine
Posušje potpiše notarski obrađen ugovor za
prodaju nekretnine neposrednom pogodbom.
IV.
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: 01-31-23/18
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.2.2018. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 363. stavak 3. i stavak 4.
Zakona o stvarnim pravima („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i
100/13) i članka 24. stavak 1. točka 7. Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine

23. veljače 2018. godine

Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), a u svezi
s člankom 103. Statuta, Općinsko vijeće općine
Posušje, na 14. sjednici održanoj dana
22.2.2018. godine donijelo je:
ODLUKU
o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom
I.
Odobrava se prodaja nekretnine – zemljišta
označenog kao k.č. 5165/2 k.o. Poklečani,
kultura gradilište, površine 63 m², upisane na
Općinu Posušje s dijelom 1/1, zemljišnoknjižni
uložak broj: 15 k.o. Poklečani i posjedovni list
broj 97 k.o. Poklečani, naziv parcele
IVANKOVIĆI, neposrednom pogodbom, Vinku
(Stipe) Raiču iz Poklečana bb, općina Posušje,
radi oblikovanja građevinske parcele označene
kao k.č. broj: 2147, 2149 i 2151/1 k.o.
Poklečani.
II.
Vinko (Stipe) Raič daje u zamjenu Općini
Posušje nekretninu – zemljište označeno kao k.č.
2151/3 k.o. Poklečani, površine 27 m², upisana
na Vinko (Stipe) Raič s dijelom 1/1,
zemljišnoknjižni uložak broj: 14 k.o. Poklečani i
posjedovni list broj 630 k.o. Poklečani.
III.
Površina nekretnine – zemljišta iz točke I. ove
Odluke u vlasništvu Općine Posušje iznosi 63 m²
i procijenjena je na iznos od 3,00 KM/m², prema
procjeni vrijednosti nekretnine utvrđene od
Stalnog sudskog vještaka građevinske struke,
Ivice Leke, dipl.inž.građ., broj procjene: 02/021-2018 od 02.02.2018. godine.
Površina nekretnine – zemljišta iz točke II. ove
Odluke u privatnom vlasništvu iznosi 27 m² i
procijenjena je na 3,00 KM/m², prema procjeni
vrijednosti nekretnine utvrđene od Stalnog
sudskog vještaka građevinske struke, Ivice Leke,
dipl.inž.građ., broj procjene: 02/02/2-2018 od
02.02.2018. godine.
Vinko (Stipe) Raič dužan je za razliku od 36 m²
isplatiti iznos od 108,00 KM (slovima:
stotinuiosam konvertibilnih maraka) Općini
Posušje, u roku od 15 dana od dana potpisivanja
ugovora.
IV.
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Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine
Posušje potpiše notarski obrađen ugovor za
prodaju nekretnine neposrednom pogodbom.

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: 01-31-24/18
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.2.2018. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 61. Zakona o građevinskom
zemljištu („Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine“, broj: 25/03, 16/04 i 67/05),
članka 200. Zakona o upravnom postupku
(„Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine“, broj 2/98 i 48/99), te članka 24.
Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17),
postupajući po zahtjevu Vinka (Ivana) Marića iz
Posušja, Vinjani bb, u predmetu utvrđivanja
prava vlasništvana na građevinskom zemljištu na
kojem je izgrađen objekt, uz pribavljeno
mišljenje Općinskog pravobraniteljstva M-4/16,
Općinsko vijeće općine Posušje na 14. sjednici
održanoj dana 22.2.2018. godine donijelo je:
RJEŠENJE
I.

Utvrđuje se pravo vlasništva u korist
Vinka (Ivana) Marića iz Posušja, Vinjani bb,
s dijelom 1/1 na građevinskom zemljištu
označenom kao k.č. broj: 3962/8, površine
532 m2 i k.č. broj: 3962/25, površine 17 m 2,
naziv parcela “MATKOVINE“, kultura
gradilište, vlasništvo Općine Posušje,
upisane u zemljišnoknjižni uložak broj: 934
k.o. Vinjani i posjedovni list broj 40, k.o.
Vinjani, kao graditelja objekta izgrađenog na
tom zemljištu.
II.
Vinko (Ivana) Marić je dužan na ime
naknade za zemljište iz točke I. izreke ovog
Rješenja uplatiti iznos od 3.294,00 KM
(slovima:
tritisućedvijestotineidevedeset

23. veljače 2018. godine

četiri konvertibilne marke), u roku od 15
dana od dana pravomoćnosti Rješenja.
Tržišna vrijednost predmetnog zemljišta, po
procjeni sudskog vještaka građevinske
struke Ivice Leke, broj procjene: 08/12-2016
i broj procjene: 29/11-2017 iznosi 2.745,00
KM, a koja je uvećana za 20% po osnovi
bespravne gradnje na državnom zemljištu.
III.
Naknadu za zemljište navedeno u točki
II. izreke Rješenja, imenovani je dužnan
uplatiti na žiro račun Općine Posušje, broj:
33 82 00 22 61584848, vrsta prihoda 722
431.
IV.
Naknada iz osnova prirodne pogodnosti
rente i naknada za uređenje građevinskog
zemljišta imenovanom će biti obračunata, te
je istu dužan uplatiti, pri ishođenju
građevinske dozvole u Službi za imovinsko
– pravne, geodetske poslove, katastar,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek
za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
općine Posušje.
V.
Na zemljištu iz točke I. izreke ovog
Rješenja, nakon pravomoćnosti Rješenja i
dostavljanja dokaza o uplati naknade
utvrđene u točki II. Rješenja, Zemljišno knjižni ured Općinskog suda u Širokom
Brijegu, izvršiti će uknjižbu prava vlasništva
u korist Vinka (Ivana) Marića iz Posušja,
Vinjani bb, s dijelom 1/1, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom
zemljištu, dok će Služba za imovinsko –
pravne, geodetske poslove, katastar,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine
Posušje izvršiti promjene u katastarskom
operatu.
VI.

Imenovani je dužan uplatiti pristojbu za
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na
izgrađenom građevinskom zemljištu u svrhu
legalizacije objekta u iznosu od 200,00 KM
na žiro račun Općine Posušje, broj: 33 82 00
22 61584848, vrsta prihoda 722 131.
Obrazloženje

Vinko (Ivan) Marić iz Posušja, Vinjani bb,
obratio se zahtjevom za utvrđivanje prava
vlasništva na građevinskom zemljištu u
vlasništvu Općine Posušje, označenom kao k.č.
broj: 3962/8, površine 532 m2 i k.č. broj:
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3962/25 površine 17 m2, gradilište, upisane u
zemljišnoknjižni uložak broj: 934 k.o. Vinjani i
posjedovni list broj 40, k.o. Vinjani, na kojem je
sagradio stambeni objekt.
U postupku koji je prethodio donošenju ovoga
Rješenja utvrđeno je sljedeće:
- da se zemljište na kojemu se nalazi predmetni
objekt u zemljišnoj knjizi i katastarskom operatu
vodi kao vlasništvo Općine Posušje (dokaz
zemljišnoknjižni izvadak i posjedovni list),
- da je parcela iz točke I. izreke ovog Rješenja
formirana Odlukom o usvajanju izmjene i
dopune regulacijskog plana „VINJANSKI
DOM“, broj: 01-23-153/15 od 23.12.2015.
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 11/15),
- da su parcele k.č. 3962/8 i k.č. 3962/25 k.o.
Vinjani, upisane na Općinu Posušje s dijelom
1/1, po podacima iz zemljišnoknjižnog uloška
broj 934 i posjedovnog lista broj 40, ukupne
površine 549 m2,
- da se po Stručnom Izvješću Službe za
imovinsko – pravne, geodetske poslove, katastar,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine
Posušje, Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša broj: 04-23-803/17 od 11.12.2017.
godine izgrađeni objekt podnositelja zahtjeva
može uklopiti u dokumente prostornog uređenja
i usuglašen je sa Zakonom o građenju („Narodne
novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:
4/99, 15/01, 10/03 i 18/11), te nema zakonske
smetnje da se za isti može naknadno izdati
građevna dozvola i
- da tržišna vrijednost predmetnog zemljišta, po
procjeni sudskog vještaka građevinske struke
Ivice Leke, broj procjene: 08/12-2016, iznosi
2.660,00 KM i broj: 29/11-2017, iznosi 85,00
KM, a koja je uvećana za 20% po osnovi
bespravne gradnje na državnom zemljištu.
Kako su u konkretnom slučaju, ispunjeni uvjeti
propisani člankom 61. stavak 1. Zakona o
građevinskom zemljištu („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 25/03,
16/04 i 67/05), a Zakon o stvarnim pravima
(„Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13) još uvijek
nije regulirao ovu materiju, pa prema tome
odredba spomenutog članka nije u koliziji sa
Zakonom o stvarnim pravima, te je valjalo ovim
rješenjem utvrditi pravo vlasništva u korist
imenovanog s dijelom 1/1, kao investitora

23. veljače 2018. godine

objekta izgrađenog na zemljištu iz državnog
vlasništva opisanom u točki I. dispozitiva ovog
Rješenja uz obvezu plaćanja naknade utvrđene
po tržišnoj vrijednosti koju propisuje članak 363.
Zakona o stvarnim pravima kada je u pitanju
raspolaganje
nekretninama
u
vlasništvu
Federacije, županija i jedinica lokalne
samouprave, uvećanoj za 20% po osnovi
bespravne gradnje na državnom zemljištu, u
sukladu s Odlukom o građevinskom zemljištu
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 3/04,
11/05, 4/08, 8/09 i 5/10).
Pristojba za Rješenje o utvrđivanju prava
vlasništva na izgrađenom građevinskom
zemljištu u svrhu legalizacije objekta u iznosu
od 200,00 KM naplaćena u skladu s tarifnim
brojem 20. Tarife o općinskim upravnim
pristojbama („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj: 10/13 i 4/14).
Slijedom naprijed navedenog valjalo je odlučiti
kao u izreci ovog Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovoga Rješenja
nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti
upravni spor podnošenjem tužbe Županijskom
sudu u Širokom Brijegu u roku od 30 dana od
dana dostave Rješenja.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 05-31-72/16
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.2.2018. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 24. točka 17. i 114. stavak 3.
Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), a u svezi s
člankom 45. stavak 2. i člankom 79. stavak 1.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj 5/08,
9/08, 10/10 i 2/17), Općinsko vijeće općine
Posušje, na 14. sjednici održanoj dana
22.2.2018. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o osnivanju radnog tijela za pripremu
kulturnih događanja pod nazivom
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„Posuško lito“
I
Osniva se radno tijelo za pripremu kulturnih
događanja pod nazivom „Posuško lito“ za 2018.
godinu (u daljem tekstu: Radno tijelo) u
sljedećem sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Branko Bago, predsjednik
Ivanka Arapović Galić, član
Marija Polić, član
Mirjana Biško, član
Vedran Majić, član
Ante Begić, član
Slaven Penava, član

II
Radno tijelo je zaduženo za pripremu programa i
određivanje termina održavanja kulturnih
događanja pod nazivom „Posuško lito“.
III
Radno tijelo može angažirati po potrebi vanjske
suradnike.
IV
Mandat članova Radnog tijela traje do završetka
svih aktivnosti vezanih za „Posuško lito“ za
2018. godinu.
V
Radno tijelo radi u sjednicama.
VI
Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje
važiti Zaključak o osnivanju radnog tijela za
pripremu kulturnih događanja pod nazivom
„Posuško lito“ („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 4/17).
VII
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u
Službenom glasniku općine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-14/18
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.2.2018. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 24. točka 17. i 114. stavak 3.
Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine
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Posušje“, broj 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), članka 45.
stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj
5/08, 9/08, 10/10 i 2/17), a u svezi s člankom 7.
stavak 1. točka a) Naputka o utvrđivanju
kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i
obuci članova izbornog povjerenstva osnovne
izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj:
57/17, 60/17 i 10/18), Općinsko vijeće općine
Posušje, na 14. sjednici održanoj dana
22.2.2018. godine, donijelo je
Z A K L J U Č AK
o osnivanju Povjerenstva za provedbu
postupka po javnom oglasu za imenovanje
člana Općinskog izbornog povjerenstva
Posušje
Članak 1.
Osniva se Povjerenstvo za provedbu postupka po
javnom oglasu za imenovanje člana Općinskog
izbornog povjerenstva Posušje (u daljem tekstu:
Povjerenstvo) u sljedećem sastavu:
1. Bernardin Bakula, predsjednik
2. Mirjana Biško, član
3. Stipe Bešlić, član
Članak 2.
Povjerenstvo se zadužuje da sukladno Naputka
o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju
i razrješenju i obuci članova izbornog
povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i
Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine“, broj 57/17, 60/17 i 10/18),
provede postupak po javnom oglasu za
imenovanje
člana
Općinskog
izbornog
povjerenstva.
Članak 3.
Mandat članova Povjerenstva traje do završetka
postupka po javnom oglasu.
Članak 4.
Povjerenstvo radi u sjednicama.
Članak 5.
Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo
na naknadu sukladno Odluci o visini naknade za
rad članova stalnih i privremenih radnih tijela

Broj 2 – stranica 31

Službeni glasnik općine Posušje

Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 1/05, 2/15 i 8/17).

Članak 6.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
općine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-17/18
PREDSJEDNIK
Posušje, 22.2.2018. godine
Ivan Lončar, v.r.
__________________________________

Na temelju točke 25 Naputka o načinu
obavljanja uredskog poslovanja u tijelima
uprave i službama za upravu u Županiji
Zapadnohercegovačkoj
(„Narodne
novine
Županije Zapadnohercegovačke“ broj:14/09),
Općinski načelnik općine Posušje donosi:
R J E Š E NJ E
o određivanju ustrojbenih jedinica
I
Određuju se brojčane oznake za ustrojbene
jedinice tijela uprave općine Posušje, kojima će
se pošta dostavljati u rad u skladu s redoslijedom
utvrđenim u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu
jedinstvenog tijela uprave i Službi za upravu
općine Posušje, kako slijedi:
01..........................Općinski načelnik
02..........................Služba za opću upravu i
društvene djelatnosti
03..........................Služba za financije
04..........................Služba za imovinsko-pravne,
geodetske poslove, katastar
prostorno uređenje i zaštitu
okoliša
05..........................Služba za gospodarstvo
II
Za svaku ustrojbenu jedinicu vodit će se interna
dostavna knjiga.
III
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Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u
Službenom glasniku općine Posušje a
primjenjuje se od 01.03.2018 godine.
Danom početka primjene ovog rješenja stavlja se
van snage Rješenje o određivanju brojčanih
oznaka ustrojbenih jedinica broj:01-184/16 od
14.03.2016 godine.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-137/18
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 13.02.2018. godine
Branko Bago, v.r.
_____________________________

Na temelju članka 22. stavak 1. točka h)
Zakona o lokalnoj samoupravi Županije
Zapadnohercegovačke
(„Narodne
novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj 3/09 i
18/11) i članka 115. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj 1/08,
8/08, 2/10 i 1/17), Općinski načelnik općine
Posušje, donosi:
PRAVI LN I K
o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela
uprave i službi za upravu Općine Posušje
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu
Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu
Općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj 01/16, 6/16, 2/17, 10/17 i 1/18) u
članku 14. stavak 1. točka 7. mijenja se i glasi:
7. Viši referent za popunu, mobilizaciju i
obuku struktura CZ i građana
Opis poslova:
- koordinira radom na provođenju mjera zaštite i
spašavanja,
- vodi brigu o popunjavanju i mobiliziranju
struktura CZ ljudstvom, materijalno-tehničkim
sredstvima i opremom,
- vodi brigu o obuci postrojbi CZ i građana,
- vodi evidenciju postrojbi civilne zaštite,
- izrađuje plan mobiliziranja postrojbi civilne
zaštite,
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- ustrojava obuku struktura civilne zaštite,
- provodi program osnovne i dopunske obuke
građana,
- pomaže prilikom popune i mobilizacije
struktura civilne zaštite ljudstvom, MTS-om i
opremom,
- brine o nabavci potrebne opreme
- prikuplja, sređuje i obrađuje određene podatke
za obavljanje pojedinih informacijskodokumentacijskih poslova,
- obavlja administrativne poslove za općinski
Stožer Civilne zaštite,
- obavlja i druge polove koji u se stave u
nadležnost i po nalogu pomoćnika načelnika.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS – upravnog,
ekonomskog ili kemijskog smjera , 10 mjeseci
radnoga staža u struci, položen stručni ispit.
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi osnovne
djelatnosti
Grupa poslova: administrativno-tehnički
Složenost poslova:djelomično složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršitelja: 1 (jedan)
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
Službenom glasniku općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-164/18
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 22.02.2018. godine
Branko Bago, v.r.
_____________________________
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