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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 29.
sjednici održanoj dana 22.10.2019. godine, donijelo
je:

O D L U K U
o pristupanju izradi izmjene i dopune

regulacijskog plana
GROBLJE RIČINA – KRUŽNI TOK  

Članak 1.
Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana GROBLJE RIČINA–KRUŽNI TOK u
cilju  definiranja  zone  proširenja  groblja  Ričina,
legalizacije  postojećeg  kružnog  toka,  definiranja
trase  sjeverne  obilaznice  i  njenog  priključka  na
postojeći kružni tok, te definiranje pristupnog puta
do groblja Ričina, za potrebe rješavanja imovinsko
pravnih odnosa vezanih za predmetno zemljište.

Članak 2.
Planom  iz  ove  Odluke  treba  biti  obuhvaćeno
zemljište  na  kojem se  nalazi  kružni  tok  i  groblje
Ričina,  planom  trebaju  biti  obuhvaćene  parcele
označene  kao  k.č.  broj:  686  i  687  k.o.  Posušje  i
druge susjedne parcele  (obuhvatiti  onoliko parcela
koliko  to  bude  potrebno  za  izradu  predmetnog
plana) 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
zone  proširenja  groblja  Ričina,  definiranje  trase
sjeverne obilaznice i njenog priključka na postojeći
kružni tok, te definiranje pristupnog puta do groblja
Ričina,  za  potrebe  rješavanja  imovinsko  pravnih
odnosa vezanih za predmetno zemljište. 

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 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.

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: 01-23-120/19                                              PREDSJEDNIK
Posušje, 22.10.2019. 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 29.
sjednici održanoj dana 22.10.2019. godine, donijelo
je:

O D L U K U
o pristupanju izradi regulacijskog plana
POSUŠJE (Zlopaše – Zlopašina lokva) 

Članak 1.
Ovom  Odlukom  pristupa  se  izradi  regulacijskog
plana POSUŠJE (Zlopaše – Zlopašina lokva) u cilju
definiranja javnih prometnih površina kao i  drugih
javnih  sadržaja,  te  preoblikovanja  postojećih  i
definiranja novih građevinskih parcela, na zemljištu
koje  se  nalazi  sa  sjeverne  strane  putnog  pravca
Posušje  –  Ričina,  u  zaseoku  Zlopaše,  općina
Posušje,  za  potrebe  rješavanja  imovinsko  pravnih
odnosa  vezanih  za  predmetno  zemljište,  te  za
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potrebe  legalizacije  postojećih  i  izgradnje  novih
građevinskih objekata na predmetnom lokalitetu.

Članak 2.
Planom iz ove Odluke treba biti obuhvaćena parcela
označena  kao  k.č.  broj:  942  k.o.  Posušje  i  druge
susjedne parcele (obuhvatiti onoliko parcela koliko
to bude potrebno za izradu predmetnog plana) 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
javnih  prometnih  površina  kao  i  drugih  javnih
sadržaja,  te  preoblikovanje  postojećih i  definiranje
novih 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 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 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.

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:  01-23-132/19                                           PREDSJEDNIK  
Posušje, 22.10.2019. 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 29.
sjednici održanoj dana 22.10.2019. godine, donijelo
je:

O D L U K U
o pristupanju izradi izmjene i dopune 

regulacijskog plana BROĆANAC
 (Bašići- Vrtline) 

Članak 1.
Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana BROĆANAC (Bašići- Vrtline),
te  preoblikovanja  postojećih  i  definiranja  novih
građevinskih parcela, na zemljištu koje se nalazi sa
sjeverne strane putnog pravca Posušje – Mostar,  u
zaseoku  Bašići,  općina  Posušje,  za  potrebe
rješavanja  imovinsko  pravnih  odnosa  vezanih  za
predmetno  zemljište,  te  za  potrebe  legalizacije
postojećih i  izgradnje  novih građevinskih objekata
na predmetnom lokalitetu.

Članak 2.
Planom iz ove Odluke treba biti obuhvaćena parcela
označena kao k.č.  broj:  1538/1 k.o.  Bašići i  druge
susjedne parcele (obuhvatiti onoliko parcela koliko
to bude potrebno za izradu predmetnog plana) 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
preoblikovanje  postojećih  i  definiranje  novih
građevinskih  parcela,  za  potrebe  legalizacije
postojećih i  izgradnje  novih građevinskih objekata
na predmetnom lokalitetu.
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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 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.

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:  01-23-133/19                                           PREDSJEDNIK  
Posušje,  22.10.2019. 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 29.
sjednici održanoj dana 22.10.2019. godine, donijelo
je:

O D L U K U
o pristupanju izradi regulacijskog plana

OSOJE (Šege – Šegina ledina)
 

Članak 1.
Ovom  Odlukom  pristupa  se  izradi  regulacijskog
plana  OSOJE  (Šege  –  Šegina  ledina)  u  cilju
definiranja javnih prometnih površina kao i  drugih
javnih  sadržaja,  te  preoblikovanja  postojećih  i
definiranja novih građevinskih parcela, na zemljištu
koje  se  nalazi  u  zaseoku  Šege,  u  naselju  Osoje,
općina  Posušje,  za  potrebe  rješavanja  imovinsko
pravnih odnosa vezanih za predmetno zemljište,  te
za potrebe legalizacije postojećih i izgradnje novih
građevinskih objekata na predmetnom lokalitetu.

Članak 2.
Planom  iz  ove  Odluke  trebaju  biti  obuhvaćene
parcele označene kao k.č. broj: 2311/1 i 2304 k.o.
Osoje i  druge susjedne parcele (obuhvatiti  onoliko
parcela  koliko  to  bude  potrebno  za  izradu
predmetnog plana) 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
javnih  prometnih  površina  kao  i  drugih  javnih
sadržaja,  te  preoblikovanje  postojećih i  definiranje
novih 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 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
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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.

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:  01-23-134/19                                            PREDSJEDNIK 
Posušje,  22.10.2019. 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 29.
sjednici održanoj dana 22.10.2019. godine, donijelo
je:

O D L U K U
o pristupanju izradi izmjene i dopune 
regulacijskog plana MOKRI DOLAC  

Članak 1.
Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjene i dopune
regulacijskog  plana  MOKRI  DOLAC  u  cilju
definiranja javnih prometnih površina kao i drugih
javnih  sadržaja,  te  preoblikovanja  postojećih  i
definiranja novih građevinskih parcela, na lokalitetu
Mokri  Dolac,  u  Posušju,  za  potrebe  rješavanja
imovinsko  pravnih  odnosa  vezanih  za  predmetno
zemljište,  te  za  potrebe  legalizacije  postojećih  i
izgradnje  novih  građevinskih  objekata  na
predmetnom lokalitetu.

Članak 2.
Planom  iz  ove  Odluke  treba  biti  obuhvaćeno
zemljište koje se nalazi na lokalitetu „Mokri dolac“
između  ulice  Stjepana  Radića,  ulice  fra  Petra
Bakule,  ulice  Hrvatske  Zajednice  Herceg  Bosne  i
ulice  Katarine  Zrinske.  Planom  iz  ove  Odluke
trebaju  biti  obuhvaćene  parcele  koje  se  nalaze  sa
južne strane ulice Hrvatske Zajednice Herceg Bosne,
te zemljište sa zapadne strane ulice Katarine Zrinske

(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
javnih  prometnih  površina  kao  i  drugih  javnih
sadržaja,  te  preoblikovanje  postojećih i  definiranje
novih 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 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 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.

Članak 8.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu idućeg dana  od  dana
njenog objavljivanja u „Službenom glasniku općine
Posušje“.
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                  Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                 OPĆINA POSUŠJE
               OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:  01-23-136/19                                           PREDSJEDNIK  
Posušje,  22.10.2019. godine                           Ivan Lončar,  v.r.

      ________________________________
                                                                                    
Na  temelju  članka  21.  Statuta  Javnog  poduzeća
"VODOVOD"  d.o.o.  Posušje  („Službeni  glasnik
općine  Posušje“,  broj:  10/10,  6/17  i  9/17),  članka
114.  Statuta  općine  Posušje  („Službeni  glasnik
općine  Posušje“,  broj:  1/08,  8/08,  2/10  i  1/17),
Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju
nekretnina  i  pokretnih  stvari  u  vlasništvu  općine
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“,  broj:
3/13),  a  na  prijedlog  Nadzornog  odbora  Javnog
poduzeća  "VODOVOD"  d.o.o.  Posušje,  Općinsko
vijeće općine Posušje na 29. sjednici održanoj dana
22.10.2019. godine, donijelo je:

O D L U K U
o načinu i uvjetima javne prodaje nekretnine –

poslovnog prostora  u vlasništvu Javnog
poduzeća „VODOVOD“ d.o.o. Posušje

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Posušje (Skupština društva)
donosi  Odluku  o  načinu  i  uvjetima  javne  prodaje
poslovnog  prostora  koji  je  vlasništvo  Javnog
poduzeća „VODOVOD“ d.o.o. Posušje.

I - Uvjeti prodaje

Predmet prodaje
Članak 2.

Predmet  prodaje  je  nekretnina  označena  kao  k.č.
2114/1EJ15  k.o.  Posušje,  suvlasnički  dio  od
230/1502 na nekretnini označenoj kao k.č. 2114/1,
koja  se  nalazi  na  visokom  prizemlju  poslovno  –
stambene zgrade,  kojim je povezano vlasništvo na
posebnom dijelu zgrade – POSLOVNI PROSTOR
ukupne  površine  od  230  m2,  upisana  na  Javno
poduzeće  „VODOVOD“  d.o.o.  Posušje  s  dijelom
1/1, zemljišnoknjižni uložak broj 3221 k.o. Posušje,
a koji  se nalazi u Ulici fra Grge Martića broj 42.,
općina Posušje.

II - Početna prodajna cijena

Članak 3.
Početna  prodajna  cijena  poslovnog  prostora  iz
članka  2.  ove  Odluke  iznosi  253.024,95  KM,
utvrđena  je  na  temelju  procjene  Stalnog  sudskog
vještaka  građevinske  struke,  Ivice  Leke,

dipl.inž.građ.,  broj  procjene:  15/10/1-2017  od
19.09.2019. godine.

III - Polaganje jamčevine

Članak 4.
Jamčevina u iznosu od 25.302,49 KM   uplaćuje se
na  račun  Javnog  poduzeća  „VODOVOD“  d.o.o.
Posušje  broj:  3382002261574081  kod  UniCredit
banke dd Mostar. 
Potvrda o položenoj jamčevini se prilaže uz ponudu.

IV- Način i uvjeti plaćanja kupoprodajne cijene

Članak 5.
Kupoprodajnu  cijenu  kupac  je  dužan  uplatiti
prodavatelju odmah, a najduže u roku od 7 dana od
dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

V- Vrijeme i način predaje predmeta prodaje 
kupcu

Članak 6.
Predaja  nekretnine  u  posjed  kupcu  izvršit  će  se
nakon  isplate  cjelokupnog  iznosa  kupoprodajne
cijene. 

VI - Vrijeme poništenja prodaje zbog 
neispunjena obveza kupca

Članak 7.
Ukoliko  kupac  u  predviđenom  roku  ne  uplati
prodavatelju  cijenu  iz  kupoprodajnog  ugovora
poništava se postupak prodaje.  

VII - Način prodaje

Članak 8.
Javna prodaja navedenog poslovnog prostora vršit će
se  putem  pribavljanja  pismenih  ponuda  sukladno
Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za prodaju
nekretnina  i  pokretnih  stvari  u  vlasništvu  općine
Posušje  („Službeni  glasnik općine Posušje“,  broj:
3/13).
Prodaja će se objaviti  u jednom dnevnom listu, na
oglasnoj  ploči  i  web  stranici  Javnog  poduzeća
„VODOVOD“ d.o.o. Posušje i to najkasnije 15 dana
prije dana prodaje.

Članak 9.
Za provođenje ove Odluke direktor Javnog poduzeća
„VODOVOD“  d.o.o.  Posušje  će  imenovati
Povjerenstvo za javnu prodaju, sukladno Pravilniku
o postupku javnog nadmetanja za prodaju nekretnina
i  pokretnih  stvari  u  vlasništvu  općine  Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“,  broj: 3/13).

VIII - ZAVRŠNE ODREDBE
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Članak 10.
Ovlašćuje  se  direktor  Javnog  poduzeća
„VODOVOD“ d.o.o. Posušje da objavi Javni oglas o
načinu  i  uvjetima  javne  prodaje  nekretnine  –
poslovnog  prostora  u  vlasništvu  Javnog  poduzeća
„VODOVOD“  d.o.o.  Posušje  u  jednom  dnevnom
listu  koji  se  izdaje  u  Federaciji  BiH,  na  oglasnoj
ploči  i  internetskoj  stranici  Javnog  poduzeća
„VODOVOD“ d.o.o. Posušje.

Članak 11.
Ovlašćuje  se  direktor  Javnog  poduzeća
„VODOVOD“  d.o.o.  Posušje  da  po  okončanju
postupka  s  najpovoljnijim  ponuđačem  zaključi
notarski  obrađen  ugovor  o  kupoprodaji  nekretnine
označene u članku 2. ove Odluke. 

Članak 12.
Troškove  izrade  notarske  obrade  ugovora  o
kupoprodaji,  porez na promet nekretnine, pristojbu
na uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na
postupak kupoprodaje snosi kupac.

Članak 13.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  objave  u
Službenom glasniku općine Posušje.

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

Broj: 01-31-75/18                                                PREDSJEDNIK
Posušje, 22.10.2019. godine                            Ivan Lončar,  v.r.

      ________________________________

Na temelju članka 363. stavak 3. točka 3. Zakona o
stvarnim  pravima  („Službene  novine  Federacije
Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članka
21.  Statuta  Javnog poduzeća  „VODOVOD“  d.o.o.
Posušje,  članka  114.  Statuta  općine  Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08,
2/10  i  1/17),  po  prijedlogu  Nadzornog  odbora
Javnog  poduzeća  „VODOVOD“  d.o.o.  Posušje,
Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  29.  sjednici
održanoj dana 22.10.2019. godine donijelo je:

O D L U K U
o prodaji nekretnine – zemljišta i transformatorske

stanice 10(20)/0,4 kV, 630(250) kVA"Senjakovine" sa
srednjonaponskim kabelskim vodom 10(20)kV,

neposrednom pogodbom

Članak 1.
Odobrava  se  prodaja  nekretnine  –  zemljišta  i
transformatorske  stanice  10(20)/0,4  kV,  630(250)
kVA „Senjakovine“ sa srednjonaponskim kabelskim

vodom  10(20)kV,  označene  kao  k.č.  483/6  k.o.
Posušje,  naziv  parcele  RADOVAN  BRINA,
površine  105  m²,  upisane  na  Javno  poduzeće
„VODOVOD“  d.o.o.  Posušje  s  dijelom  1/1,
zemljišnoknjižni  uložak  broj  3805  k.o.  Posušje i
posjedovni list broj 1580 k.o. Posušje, neposrednom
pogodbom JP Elektroprivredi HZ HB Mostar,  radi
izgradnje objekta komunalne infrastrukture.
                    

Članak 2.
Prodajna cijena nekretnine iz  točke I.  ove Odluke
iznosi  82.403,92  KM  (slovima:
osamdesetdvijetisućečetiristotinetri  konvertibilne
marke  i  92/100)  prema  procjeni  vrijednosti
nekretnine  utvrđene  od  Stalnog  sudskog  vještaka
građevinske struke, Damira Lončara, dipl.inž.građ.,
broj procjene: EP006/19 od 20.03.2019. godine.

Članak 3.
Ovlašćuje  se  direktor  Javnog  poduzeća
„VODOVOD“  d.o.o.  Posušje  da  na  temelju  ove
Odluke  može  sklopiti  notarski  obrađen  ugovor  o
kupoprodaji nekretnine neposrednom pogodbom.

Članak 4.
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: 01-31-119/19                                           PREDSJEDNIK
Posušje, 22.10.2019. godine                            Ivan Lončar, v.r. 
       ___________________________________________          

Temeljem  članka  114.  stavak  3.  Statuta  općine
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“  broj:
1/08,  8/08,  2/10  i  1/17)  i  članka  85.  Poslovnika
Općinskog vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine  Posušje“,  broj:  5/08,  9/08,  10/10  i  2/17),
Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  29.  sjednici
održanoj dana 22.10.2019. godine donijelo je:

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o implementaciji

plana kapitalnih investicija za 2018. godinu

I.
Usvaja se Izvješće o implementaciji plana kapitalnih
investicija za 2018. godinu.

II.
Ovaj  Zaključak  će  biti  objavljen  u  „Službenom
glasniku općine Posušje“.
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             Bosna i Hercegovina  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
            OPĆINA POSUŠJE 
           OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-14-130/19                                             PREDSJEDNIK 
Posušje,  22.10.2019. godine                           Ivan Lončar,  v.r.

      _________________________________
 
Temeljem  članka  114.  stavak  3.  Statuta  općine
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“  broj:
1/08,  8/08,  2/10  i  1/17)  i  članka  85.  Poslovnika
Općinskog vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine  Posušje“,  broj:  5/08,  9/08,  10/10  i  2/17),
Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  29.  sjednici
održanoj dana 22.10.2019. godine donijelo je:

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Osnovne škole Ivana
Mažuranića Posušje za školsku 2018/2019. godinu 

I.
Usvaja se Izvješće o radu Osnovne škole Ivana 
Mažuranića Posušje za školsku 2018/2019. godinu. 

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: 01-38-106/19                                             PREDSJEDNIK
Posušje, 22.10.2019. godine                            Ivan Lončar,  v.r.
         __________________________________________
                                                               
Temeljem  članka  114.  stavak  3.  Statuta  općine
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“  broj:
1/08,  8/08,  2/10  i  1/17)  i  članka  85.  Poslovnika
Općinskog vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine  Posušje“,  broj:  5/08,  9/08,  10/10  i  2/17),
Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  29.  sjednici
održanoj dana 22.10.2019. godine donijelo je:

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Osnovne škole Franice

Dall´era Vir za školsku 2018/2019. godinu 

I.
Usvaja  se  Izvješće  o  radu Osnovne  škole  Franice
Dall´era Vir za školsku 2018/2019. godinu. 

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: 01-38-106/19                                             PREDSJEDNIK
Posušje, 22.10.2019. godine                            Ivan Lončar,  v.r.
        __________________________________
                                                                             
Temeljem  članka  114.  stavak  3.  Statuta  općine
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“  broj:
1/08,  8/08,  2/10  i  1/17)  i  članka  85.  Poslovnika
Općinskog vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine  Posušje“,  broj:  5/08,  9/08,  10/10  i  2/17),
Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  29.  sjednici
održanoj dana 22.10.2019. godine donijelo je:

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Osnovne škole Ante

Brune Bušića Rakitno za školsku 2018/2019. godinu 

I.
Usvaja se Izvješće o radu Osnovne škole Ante Brune
Bušića Rakitno za školsku 2018/2019. godinu. 

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: 01-38-106/19                                             PREDSJEDNIK
Posušje, 22.10.2019. godine                            Ivan Lončar,  v.r.
        __________________________________________

                                                                             
Temeljem  članka  114.  stavak  3.  Statuta  općine
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“  broj:
1/08,  8/08,  2/10  i  1/17)  i  članka  85.  Poslovnika
Općinskog vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine  Posušje“,  broj:  5/08,  9/08,  10/10  i  2/17),
Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  29.  sjednici
održanoj dana 22.10.2019. godine donijelo je:

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Osnovne škole

Vranić  za školsku 2018/2019. godinu 

I.
Usvaja se Izvješće o radu Osnovne škole Vranić  za 
školsku 2018/2019. godinu. 
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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: 01-38-106/19                                             PREDSJEDNIK
Posušje, 22.10.2019. godine                            Ivan Lončar,  v.r.
         __________________________________________

Temeljem  članka  114.  stavak  3.  Statuta  općine
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“  broj:
1/08,  8/08,  2/10  i  1/17)  i  članka  85.  Poslovnika
Općinskog vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine  Posušje“,  broj:  5/08,  9/08,  10/10  i  2/17),
Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  29.  sjednici
održanoj dana 22.10.2019. godine donijelo je:

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Osnovne glazbene
škole „Posušje“ za školsku 2018/2019. godinu

I.
Usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbene škole
„Posušje“ za školsku 2018/2019. godinu. 

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: 01-38-106/19                                              PREDSJEDNIK
Posušje, 22.10.2019. godine                            Ivan Lončar,  v.r.
      ___________________________________
                                                                                                       

Temeljem  članka  114.  stavak  3.  Statuta  općine
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“  broj:
1/08,  8/08,  2/10  i  1/17)  i  članka  85.  Poslovnika
Općinskog vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine  Posušje“,  broj:  5/08,  9/08,  10/10  i  2/17),
Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  29.  sjednici
održanoj dana 22.10.2019. godine donijelo je:

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Gimnazije fra Grge
Martića Posušje za školsku 2018/2019. godinu 

I.
Usvaja  se  Izvješće  o  radu   Gimnazije  fra  Grge
Martića Posušje za školsku 2018/2019. godinu. 

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: 01-38-106/19                                             PREDSJEDNIK
Posušje, 22.10.2019. godine                            Ivan Lončar,  v.r.

      ________________________________       

Temeljem  članka  114.  stavak  3.  Statuta  općine
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“  broj:
1/08,  8/08,  2/10  i  1/17)  i  članka  85.  Poslovnika
Općinskog vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine  Posušje“,  broj:  5/08,  9/08,  10/10  i  2/17),
Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  29.  sjednici
održanoj dana 22.10.2019. godine donijelo: 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Srednje strukovne

škole Posušje za školsku 2018/2019. godinu

I.
Usvaja se Izvješće o radu  Srednje strukovne škole
Posušje za školsku 2018/2019. godinu. 

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: 01-38-106/19                                            PREDSJEDNIK
Posušje, 22.10.2019. godine                            Ivan Lončar,  v.r.

      ________________________________
 

Temeljem članka 144. stavak 1. i članka 184. stavak
1. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih
dobara  od  prirodnih  i  drugih  nesreća  („Službene
novine F BiH“,  broj:  39/03,  22/06 i43/10),  članka
29. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranju stožera
i  povjerenika  civilne  zaštite  („Službene  novine  F
BiH;  broj:  77/06  i  5/07)  i  članka  VIII.  Odluke  o
uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih na
temelju posebne naknade za zaštitu  od prirodnih i
drugih nesreća („Službene novine F BiH, broj: 4/12 i
80/13)  i  Programa razvoja  zaštite  i  spašavanja  od
prirodnih  i  drugih  nesreća  u  općini  Posušje  za
razdoblje od 2019. godine do 2023. godine, broj: 01-
44-3/19 od 19.02. 2019. godine  i Godišnjeg plana
korištenja sredstava za zaštitu i spašavanje za 2019.
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godinu, broj:  05-44-864/18 od 03.12.2018.  godine,
te  izmjena  i  dopuna  ovog  Plana,  broj:  01-836  od
27.rujna 2019. godine, na šesnaestoj (16) redovnoj
sjednici,  održanoj  dana  27.09.  2019.  godine,
Općinski stožer civilne zaštite posušje, d o n o s i:

ODLUKU
o nabavci specijalnog motornog vozila za potrebe
Službe za vodoopskrbu, čistoću i asanaciju terena

Članak 1.
Odobrava se  nabavka specijalnog motornog vozila
sa priključcima za potrebe Službe za vodoopskrbu,
čistoću  i  asanaciju  terena,  u  iznosu  od  79.000,00
KM.

Članak 2.
Sredstva u iznosu od 79.000.00 KM će se financirati
iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih
i  drugih  nesreća,  planirana  u  Proračunu  Općine
Posušje za 2019. godinu.

Članak 3.
Nabavka  sredstava  iz  članka  1.  ove  Odluke
financirat  će  se iz  sredstava ostvarenih na temelju
posebne  naknade  za  zaštitu  od  prirodnih  i  drugih
nesreća,  planiranih  u  Godišnjem  planu  utroška
sredstava za 2019.  godinu, Poglavlje C-Opremanje
Službi  zaštite  i  spašavanja,  u iznosu od  79.000,00
KM,  a  koja  su  planirana  u  Proračunu  Općine
Posušje  za  2019.  godinu,  na  ekonomskom  kodu
613481-Nabavka opreme za strukture civilne zaštite.

Članak 4.
Zadužuje  se  Općinski  načelnik  i  druge  nadležne
Službe  da,  u  skladu  sa  Zakonom  o  javnim
nabavkama,  provede  postupak  nabavke  motornog
vozila iz točke 1. ove Odluke.

Članak 5.
Realizaciju  ove  Odluke  vrše  Služba  za
gospodarstvo-Odsjek za civilnu zaštitu i  Služba za
financije.

Članak 6.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja  i
objavit  će  se  u  „Službenom  glasniku  Općine
Posušje“.

             Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
            OPĆINA POSUŠJE 
   Općinski stožer civilne zaštite 
 
Broj: 01-837/2019                                              ZAPOVJEDNIK
Posušje, 27. rujna  2019. godine                  Branko Bago, v.r.
      _________________________________

                                                     SADRŽAJ
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