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NAJZNAČAJNIJI DOGAĐAJI IZ GOSPODARSKOG, KULTURNOG I 
POLITIČKOG ŽIVOTA U NAŠOJ OPĆINI ZADNJIH GODINU DANA



Crkva Bezgriješnog Začeća 
Blažene Djevice Marije 
simbol grada Posušja



Poštovani,

Pred Vama je novi broj brošure Općine Posušje koju smo ponovo 
izradili nakon nekoliko godina stanke u izdavanju. Nastojati 
ćemo Vas podsjetiti na najznačajnije događaje iz gospodarskog, 
kulturnog i političkog života u našoj općini zadnjih godinu dana. 
U ovom uvodniku izdvajamo samo neke od njih. 

Nakon prošlih lokalnih izbora Općina Posušje je dobila novu 
vlast predvođenu Hrvatskom demokratskog zajednicom Bosne i 
Hercegovine i njezinim koalicijskim partnerima. Recesija koja još 
uvijek traje na ovim prostorima, visoka nezaposlenost  u cijeloj 
regiji Hercegovine, pada prihoda od poreza, velike financijske 
obaveze po raznim kreditima, nesređenost javne uprave samo su 
neke od stvari koje smo zatekli po preuzimanju odgovornosti za 
vođenje Općine Posušje. U proteklom razdoblju, učinjeni su brojni 
pomaci, pa ćemo ovdje samo istaknuti neke: 
uspostavljen je sustav pametne gradske javne rasvjete, provode se 
broji projekti iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, 
poput novih kotlovnica za osnove škole, rekonstrukcija  gradskog 
parka, ograđivanje akumulacijskog jezera Tribistovo. Napravljena 
je rekonstrukcija nogostupa u središtu općine, asfaltiraju se 
lokalni putovi, javni sportski objekti. Mala sportska dvorana i 
stadion Mokri dolac su obnovljeni i dobili su novi vizualni izgled.  

Zbog stalnog pada prihoda nalazimo se u zaista teškoj financijskoj 
situaciji, no nismo se obeshrabrili. Kontinuirano radimo na 
„povlačenju“ sredstava s viših razina vlasti, primjenjujmo novi 
način upravljanja javnim poduzećima s ciljem podizanja radne 
učinkovitosti, a prvi rezultati se već pokazuju – Svjetlije Posušje, 
s obnovljenim dijelom infrastrukture i uređenim zelenim 
površinama u samom mjestu.

Pred nama predstoji razdoblje još intenzivnijih radova na javnog 
infrastrukturi, projektima razvoja,  na uređenju našeg grada kako 
bi Općina Posušja uistinu bila  općina MLADIH, OBRAZOVANIH I 
PODUZETNIH LJUDI KOJI KORIŠTENJEM PRIRODNIH BOGATSTAVA 
DOBRO ŽIVE NA SVOJIM OGNJIŠTIMA

Predsjednik Općinskog vijeća  Načelnik općine
Ivan lončar     Branko Bago

Grb općine Posušje

Zastava općine Posušje
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POSUŠKO LJETO 2013.: 
Raznolikost sportskih i 
kulturnih događaja
Posušje, 12.8.2013.

Gotovo dva mjeseca trajala je kul-
turno-sportska manifestacija Po-
suško ljeto. Održano je niz događaja
od kojih ističemo:
Malonogometni turnir mjesnih za-
jednica, Sela, zaselaka i gradskih 
četvrti, Posuške igre bez granica, Po-
sušje live, Smotra folklora, nekoliko 
predstavljanja knjiga, javnih tribi-
na te otvaranje 3. Posuških kamen-
dana, i obilježavanje Dana općine 
Posušje.

Otvoreni 3. Posuški 
kamendani
Posušje, 10.8.2013.

U staroj crkvi Bezgrješnoga Začeća 
B.D.M u Posušju izložbom klesarske 
radionice „Dražen Jakšić“ otvoreni 
su 3. Posuški kamendani.

Kamendane je svečano otvorila 
ministrica obrazovanja, znanosti, 
kulture i športa ŽZH Helena Lončar. 
Posjetiteljima izložbe obratili su se 
fra Milan Lončar, načelnik Branko 
Bago, Antonija Ćorić i Dina Jakšić, 
koja je zajedno sa svojim bratom 
Lovrom izložila radove na ovogo-
dišnjim kamendanima.

Klasična glazba, klapske pjesme i 
recitacije dali su dodatni čar otva-
ranju.

Posušje danas 
u svečarskom 
raspoloženju
Posušje, 12.8. 2013.

Danas je svečano u posuškoj kinod-
vorani obilježen Dan općine Posuš-
je. Program je započeo polaganjem 
vijenaca na spomen obilježje svim 
hrvatskim braniteljima i molitvom 
koju je predvodio župnik posuške 
župe fra Milan Lončar.

Potom se održala svečana sjedni-
ca Općinskog vijeća općine Posuš-

je, koju je predvodio predsjednik 
OV-a Ivan Lončar. U svom obraćanju 
predsjednik Lončar je pred punom 
dvoranom pozdravio nazočne vi-
jećnike, općinskog načelnika ali i 
goste. Potom je u daljnjem izlagan-
ju govorio o radu Općinskog vijeća i 
službi u ovoj godini. Među nazočnim 
gostima valja istaknuti nazočnost 
članova Vlade ŽZH  gradonačelnika 
Mostara Ljubu Bešlića, Generalnog 
konzula RH u Mostaru Velimira 
Plešu, zastupnika Hrvatskog sab-
ora Antu Babića, visoko izaslanst-
vo HDZ-a BiH, načelnike susjednih 
općina kao i predstavnike Crkve.

U nastavku svečane sjednice obratio 
se i Općinski načelnik Branko Bago. 
U svom govoru je istaknuo kako 
je, unatoč nepovoljnom financijs-
kom položaju Općine uzrokovanom 
naslijeđenim dugovanjima, u Posuš-
ju u ovoj godini realizirano, ili je u 
tijeku realizacija nekoliko vrijednih 
infrastrukturnih projekata. Jedan 
od njih je nastavak radova na novoj 
osnovnoj školi, potom obnova rasv-
jetne mreže, poboljšanje prometne 
komunikacije izgradnjom kružnog 
toka na magistralnom pravcu 
Tomislagvrad-Mostar i rekonstruk-
cija gradskog parka. Također je kao 
primjer dobre suradnje sa Župani-
jom Zapadnohercegovačkom naveo 
dogradnju Doma zdravlja Posušje, 
čime će se poboljšati uvjeti zdravst-
vene zaštite Posušana.

Nakon obraćanja predstavnika lo-
kalne uprave, uslijedila je dodje-
la godišnjih priznanja zaslužnim 
građanima i udrugama. Dobitnik 
javnog priznanja Počasni građanin 
općine Posušje je prof. dr. Vlado 
Jukić, javno priznanje Zlatna pla-
keta grb općine Posušje pripalo je 
Želimiru Crnogorcu, dok je javno 
priznanje Zahvalnica općine Posuš-
je ove godine uručena članovima 
Hrvatske gorske službe spašavanja 
stanice Posušje.

Na koncu uz glazbene izvedbe po-
suškog vokalnog sastava Bel Canto 
završen je službeni dio proslave, 
dok se neformalno druženje nas-
tavilo u salonu Bagušić.

Radovi u parku u 
završnoj fazi
Posušje, 8.8.2013.

Proteklih nekoliko mjeseci inten-
zivno se radilo na rekonstrukciji po-
suškog gradskog parka. U završnoj 
fazi park krase nove popločane 
pješačke staze i javna rasvjeta.
Ostaju još poslovi ozelenjivan-
ja, odnosno sijanja trave i sadnje 
ukrasnog bilja, te postavljanja klu-
pa čime će park dobiti potpuno novi 
izgled. Novouređeni prostor neće 
samo ugošćavati mladež i prolazni-
ke željne odmora.
Služit će djelomice i kao prostor za 
organizaciju kulturnih manifestaci-
ja. Tako već ovoga vikenda u parku 
će se postaviti dio eksponata u sk-
lopu održavanja ovogodišnjih Po-
suških kamendana.

Suradnja Općine 
Posušje i privatnog 
sektora: Krenuo otkup 
mlijeka!
Posušje, 1.10.2013.

Na inicijativu Općine Posušje, a u 
suradnji s tvrtkama BGL i Meggle iz 
Posušja, nakon temeljitih priprema 
krenuo je otkup mlijeka od malih 
proizvođača. Kako bi se mogla pri-
kupiti što veća količina Općina je 
nabavila i instalirala 4 laktofriza – 
uređaja za skladištenje i kontrolu 
temperature mlijeka. Svježe mlijeko 
s instaliranih laktofriza preuzimat 
će tvrtka BGL, a otkupljivati Meggle.     

RAKITNO: Asfaltirano 
školsko igralište u 
Sutini
Posušje, 9.10.2013.

Zajedničkim angažmanom Općine 
Posušje i Županije Zapadnoherce-
govačke završeni su radovi na asfal-
tiranju školskog igrališta Područne 
osnovne škole Ante Bruno Bušić u 
Sutini (Rakitno).

Ovime su ostvarene želje mnogih, a 
ponajprije učenika koji su oduševl-
jeni novoasfaltiranim igralištem. 
Stvoreni su bolji uvjeti za njihovo 
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Fotografija sa smotre izvornog folklora u sklopu Posuškog ljeta 2013.

Radovi u parku u završnoj fazi, 8.8.2013.

RAKITNO: Asfaltirano školsko igralište u Sutini, 
9.10.2013.

potpisivanja Ugovora između Meggle-a i BGL 
Commerca

Proslava Dana općine Posušje, 12.8.2013.Otvoreni 3. Posuški kamendani, 10.8.2013.

Otkrivena spomen ploča poginulom hrvatskom 
branitelju Dinku Galiću u Čitluku, 02.11.2013.

školovanje te su dugoročno dobili 
odgovarajući prostor koji će koristiti 
za sportske aktivnosti, čime se  po-
diže i standard obrazovanja. Slijedi 
postavljanje golova i iscrtavanje 
linija nakon čega će se moći zaigrati 
na novoizgrađenom igralištu.

U posjeti ovoj školi bili su pred-
stavnici županijskih, općinskih i lo-
kalnih vlasti.

Popis stanovništva: 
Najveći rast u Posušju
Posušje, 31.10-2013.

U Zapadnohercegovačkoj županiji 
je od 1. do 15. listopada popisano  
97.119 osoba, što je vjerojatno na-
jveći porast od svih drugih područja 
gdje žive Hrvati. Najveći rast doživ-
jela je Općina Posušje,  u kojoj  se  
kao Hrvati izjasnilo 3700 osoba više. 
U ovoj je općini prije rata živjelo 
17.134 osoba, a po okončanju popisa 
danas ih je 20 634 .

Otkrivena spomen 
ploča poginulom 
hrvatskom branitelju 
Dinku Galiću
Posušje, 2.11.2013.

Ove subote, na Dušni dan, u orga-
nizaciji mjesne zajednice Čitluk 
(Posušje) održana je svečanost ot-
krivanja spomen- ploče poginulom 
hrvatskom branitelju Dinku Galiću. 
Spomen- ploča se nalazi na pročelju 
područne škole u Čitluku, a otkrila 
ju je majka poginulog Dinka, Mila 
Galić.

Otkrivanju spomen ploče nazočili 
su Općinski načelnik općine Posušje 
Branko Bago, predsjednik OV-a Ivan 
Lončar, ministrica obrazovanja, 
znanosti, kulture i športa ZHŽ-a Hel-
ena Lončar, ministar gospodarstva 
ZHŽ-a Ivica Ćorić, ministar branitel-
ja ZHŽ-a Mladen Begić, predstavnici 
udruga proisteklih iz Domovinskog 
rata, brojni prijatelji, sumještani 
te mnogi drugi koji su došli odati 
počast hrvatskom branitelju Dinku 
Galiću.
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Sportska televizija o 
Posušju  
Posušje, 20.11. 2013.

Dvodnevno snimanje za televizijsku 
emisiju Mala školska liga hrvatske 
Sportske televizije započelo je jutros 
u Općini Posušje.

Prvi kadrovi koji su već snimlje-
ni, kao i oni koji će biti snimljeni 
tijekom današnjeg dana, odnose 
se na predstavljanje naše općine, 
kulturnih i prirodnih znamenito-
sti, dok će sutrašnje biti posvećeno 
školstvu i lokalnom sportu. Tako 
je predviđeno sudjelovanje osnov-
noškolaca iz OŠ I. Mažuranića koji su 
za ovaj projekt pripremili prigodan 
program, te sportskih klubova koji 
će predstaviti svoj rad. Emisija će se 
prikazati u udarnom terminu na lo-
kalnoj zagrebačkoj Z1 televiziji i na 
Sportskoj televiziji.

Obzirom da je SPTV televizija s na-
cionalnom pokrivenošću u Repub-
lici Hrvatskoj, čiji signal dopire i do 
Hercegovine, priliku pogledati je na 
malim ekranima imat će i stanovni-
ci Posušja.

Predstavljen Zbornik 
radova o fra Petru 
Bakuli
Posušje, 13.12.2013.

U kinodvorani u Posušju u četvrtak 
12. prosinca održana je promocija 
Zbornika radova o fra Petru Baku-
li. U Zborniku su radovi autora iz 
Hrvatske, BiH i Austrije. Ova vri-
jedna publikacija izišla je u izdan-
ju Hrvatskih studija Sveučilišta u 
Zagrebu. Organizatori promocije su 
Hrvatski studiji Sveučilišta u Za-
grebu, Filozofski fakultet Sveučiliš-
ta u Mostaru i udruga PAUK – Posuš-
ki aktivisti za umjetnost i kulturu. 

Fra Petrova djela, neupitno, imaju 
veliku književnu vrijednost, a dje-
lujući kao svećenik ostavio je dubok 
trag među klerom i narodom.

Koliko je velik bio fra Petar potvrđu-
je veliki odziv posjetitelja iz Posušja 
i susjednih općina koji su došli na 
ovo predstavljanje, a posebno izdva-

jamo svećenike posuškog dekanata 
i šire, tajnika Hrvatskih studija u 
Zagrebu doc.dr. Marinka Šiška, prof. 
dr. Stipu Kutleša, županijsku min-
istricu obrazovanja Helenu Lončar 
i načelnika općine Posušje Branka 
Bagu.

Održana promocija 
knjige „240 dana 
bugojanskog logora“
Posušje, 20.12.2013.

Sinoć je u kinodvorani u Posušju 
održana promocija knjige „240 dana 
bugojanskog logora“ autora Jadran-
ka Dadića.

U obraćanju nazočnima, Mladen Be-
gić, ministar branitelja ŽZH rekao je 
kako su podaci navedeni u knjizi po-
vijesne činjenice te da je velika sra-
mota da dan- danas neki bezbrižno 
obnašaju funkcije u institucijama 
vlasti, a bili su zapovjednici ovog 
logora.

Svoj doprinos u predstavljanju ove 
knjige dali su još Marijo Franjić, 
predsjednik Udruge logoraša u Bu-
gojnu, Ante Visković, susjed auto-
ra Jadranka Dadića, koji je kazao 
kako se autor potrudio oko knjige i 
pokušao što vjernije opisati događa-
je i teškoće tijekom boravka u logo-
ru. A kao posljednji od predstavljača  
Obratio se don Ilija Drmić koji je 
naglasio kako ne smijemo prepus-
titi zaboravu one koji su dali svoj 
život za Domovinu i preživjeli razne 
strahote toga rata, ali su vjerom u 
Boga izdržali sve patnje kroz koje su 
prolazili.

Sam autor Jadranko Dadić je na kra-
ju potvrdio u kakvim su uvjetima 
živjeli u logoru i kroz kakve su sve 
patnje prolazili, te se zahvalio svi-
ma onima koji su na bilo koji način 
pomogli u izdavanju knjige.

Božićna humanitarna 
akcija “Jedan slatkiš, 
jedno dijete”
Posušje, 22.12. 2013.

Zahvaljujući suradnji učeničkih vi-
jeća Srednje strukovne škole i Gim-

nazije fra Grge Martića Posušje or-
ganizirana je božićna humanitarna 
akcija pod nazivom “Jedan slatkiš, 
jedno dijete”.

U sklopu akcije organizirano je 
dvodnevno prikupljanje slatkiša u 
prostorijama škole gdje su učenici 
i djelatnici škole mogli sudjelova-
ti i dati svoj prilog. Slatkiši koji su 
prikupljeni namijenjeni su socijal-
no ugroženim obiteljima u općini 
Posušje i posuškoj djeci s posebnim 
potrebama.

Predsjednici vijeća Anamarija Bašić 
i Ana Ramljak, dopredsjednici vijeća 
Leo Bago i Anamarija Begić, te koor-
dinatorica za rad s Vijećem učenika 
Srednje strukovne škole pedagogin-
ja Ljilja Lončar, dostavili su u petak 
pakete pojedinim obiteljima kojima 
je pomoć potrebna. Organizatori su 
uputili zahvalu tvrtki Meggle i Cent-
ru za socijalni rad na suradnji.

Mještani MZ Čitluk 
darivali teško oboljele i 
socijalno ugrožene
Posušje, 22.12. 2013.

Božić je vrijeme optimizma, nade, 
ljubavi, darivanja i duhovnog bo-
gatstva. Upravo na tom tragu, i na 
tragu humanitarne akcije tijekom 
prošlog ljeta, mještani MZ Čitluk iz 
Posušja su za Božić darivali teško 
oboljele i socijalno ugrožene u ovoj 
mjesnoj zajednici da im koliko – to-
liko učine Božić radosnijim. Na taj 
način su pokazali solidarnost i ra-
zumijevanje za sve nemoćne i potre-
bite. Također, najavili su da će i dal-
je raditi na tome da ovakvih akcija 
bude što više.

Humanitarno druženje 
“Božić u Posušju”: Za 
štićenike doma “Marija 
naša nada” prikupljeno 
1687 KM
Posušje, 25.12.2013.

Drugu godinu za redom, u organi-
zaciji Općine Posušje, kojoj su se od 
ove godine pridružile Udruge PAUK, 
Dnevni boravak, Apollo, Frama,  Vi-
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Snimanje priloga Sportske televizije o Posušju, 20.11. 2013.

Promocija knjige „240 dana bugojanskog logora“, 20.12.2013.

Mještani MZ Čitluk darivali teško oboljele i socijalno ugrožene, 22.12. 2013.

Slatkiši prikupljeni u akciji “Jedan slatkiš, jedno dijete”, 22.12. 2013.

Humanitarno druženje “Božić u Posušju” 25.12.2013.

Predstavljen Zbornik radova o fra Petru Bakuli, 13.12.2013.

jeće mladih, Primus, HPD Pločno 
i HGSS Posušje, 23. i 24. prosinca 
održano je humanitarno druženje 
“Božić u Posušju”.

Tijekom druženja, razgovora i 
pjesme jeo se bakalar i pilo kuhano 
vino, a posjetitelji su darivali dio 
novca  kao dobrovoljni prilog za 
štićenike doma “Marija naša nada”. 
Ukupno je prikupljeno 1687,30 KM.

Organizatorima je na ruku išlo i 
vrijeme koje je protekla dva dana 
bilo za poželjeti. U njemu su najviše 
uživala djeca koja su iskoristila no-
vouređeni i ukrašeni gradski park 
za igru, a kada bi se umorili, sjeli bi 
na koljena Djeda Božićnjaka koji ih 
je uveseljavao slatkišima.

Humanitarno božićno veselje 
proteklo je uz zabavno-glazbeni pro-

gram kojeg su uveličali Klapa Grga, 
HKUD fra Petar Bakula, HŠKD Rakit-
no, muška i ženska klapa Zvizdan i 
vokalni sastav BelCanto.
Unatoč teškoj ekonomskoj situaci-
ji žitelji Posušja su još jednom po-
kazali humanost na djelu i veliko 
nesebično srce, a sljedeće godine 
organizatori najavljuju još bolju or-
ganizaciju i više sadržaja.



8   Posušje info

Općina Posušje po 
prvi put s vlastitim 
biljezima
Posušje, 31.1.2014.

Odlukom Općinskog vijeća od 
23.12.2013., o općinskim upravnim 
pristojbama Općine Posušje, sl-
jedećeg ponedjeljka u opticaj će se 
pustiti vlastiti biljezi u protuvrijed-
nosti od 1, 2, 5 i 10KM.
Za grafičko rješenje izabran je stili-
zirani grb općine Posušje, a biljezi će 
u svrhu dodatnog osiguranja od ne-
ovlaštenog umnožavanja sadržavati 
i hologramski dodatak.
Prodaja će se kao i do sada vršiti na 
porti Općine Posušje.

Od početka ovog tjedna 
đaci OŠ Ante Brune 
Bušića iz Rakitna na 
nastavu idu samo u 
jednoj smjeni
Posušje, 25.2.2014.

U nazočnosti Općinskog načelnika 
Branka Bage, ministrice obrazovan-
ja, znanosti, kulture i športa ŽZH 
Helene Lončar, predsjednika OV-a 
Posušje Ivana Lončara, ravnatelja 
škole Bože Šarića i uz blagoslov žup-
nika fra Marinka Leke, u Rakitnu je 
jučer pušten u funkciju dograđeni 
dio zgrade Osnovne škole  Ante Bru-
no Bušić u Poklečanima, kojim je 
omogućeno odvijanje nastave u jed-
noj smjeni za sve učenike ove škole. 
Školu trenutno pohađa 224 učenika. 
Dogradnjom ovog objekta i organi-
ziranjem nastave u jednoj smjeni 
smanjit će se troškovi, a đacima se 
poboljšati uvjeti rada.

POSUŠJE 2014

Biljezi općine Posušje

Župnici posuških župa u posjetu Općini Posušje, 26.2.2014.

Studenti stipendisti općine Posušje potpisali ugovore za akademsku 2013./2014. Posušje, 28.2.2014.

Zastupnik Europskog parlamenta Davor Ivo Stier posjetio Posušje, 28.3.2014.

Nove učionice Osnovne škole OŠ Ante Bruno Bušić u 
Poklečanima, 25.2.2014.

Arheološki ostaci - lokacija Ričina, 14.3.2014
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Župnici posuških župa 
u posjetu Općini Posušje
Posušje, 26.2.2014.

Predstavnici župa Posuškog deka-
nata, odnosno župnici župa s 
područja naše općine: fra Ivan 
Landeka, fra Marinko Leko, don Il-
ija Drmić, don Joko Blažević, don 
Slaven Ćorić, don Ante Ivančić i fra 
Mladen Vukšić, sastali su se danas 
s Općinskim načelnikom Brankom 
Bagom i predsjednikom Općinskog 
vijeća Ivanom Lončarom.

Razgovaralo se o mogućnostima 
intenziviranja zajedničke surad-
nje u narednom razdoblju. Tako 
je okvirno dogovorena zajednička 
organizacija humanitarnih akcija 
koje će se provoditi u ovoj godini, 
kao i praćenje života župa preko 
službenih stranica Općine Posušje. 
Na ovom sastanku također je bilo 
riječi i o funkcioniranju inspekci-
jskih službu koje kontroliraju rad 
trgovina nedjeljom, kao i rad ugos-
titeljskih objekata.

Izražena je i obostrana želja da 
susreti ovakve vrste organiziraju 
svake godine uoči korizme, a na-
javljeni su i budući posjeti pred-
stavnika Općine župama Posuškog 
dekanata u dane obilježavanja nji-
hovih zaštitnika.

Studenti stipendisti 
općine Posušje potpisali 
ugovore za akademsku 
2013./2014.
Posušje, 28.2.2014.

Danas je u općinskoj vijećnici up-
riličen prijem za studente, buduće 
korisnike stipendije općine Po-
sušje u akademskoj 2013./2014. 
Tom prigodom njih 29 s općinskim 
načelnikom Brankom Bagom pot-
pisalo je ugovore na osnovu kojih 
će ostvariti 10 obročnih naknada 
po 100 KM.

Načelnik Bago čestitao je studenti-
ma i poželio im uspješan nastavak 
školovanja.

Na lokalitetu Ričina 
otkriveni novi 
arheološki ostaci
Posušje, 14.3.2014

Da je posuški kraj bogatog povijes-
nog nasljeđa potvrđuju i novoot-
krivene grobnice iz kasnog srednjeg 
vijeka/početka modernog doba, na 
lokalitetu Ričina.

Tamo su u tijeku arheološki radovi, 
koje provodi istoimeni odjel Filozof-
skog fakulteta u Mostaru. Od mladih 
arheologa, među kojima je i Posuš-
anin Ljubo Oreč, doznajemo kako 
trenutno obrađuju ostatke 4 grobiš-
ta, i odmah napominju kako bi ih 
na ovom području moglo biti i više. 
Prilikom iskapanja pronađeni su os-
obni predmeti – prstenja, a sudeći 
prema načinu izrade pretpostavlja 
se da potječu iz 14. ili 15. stoljeća. 
Radovi se nastavljaju, a arheolozi su 
po njihovom završetku i restauraciji 
pronađenih predmeta najavili tra-
jnu izložbu za javnost.

U mjesnoj zajednici 
Gradac počela 
rekonstrukcija 
niskonaponske mreže
Posušje, 14.3.2014.

Nakon rekonstrukcije telefon-
ske mreže i postavljanja cijevi za 
sekundarnu vodovodnu mrežu 
prošlog ljeta, na red je došla i rekon-
strukcija niskonaponske mreže za 
jedan dio Graca.

Riječ je o radovima koji obuhvaća-
ju zamjenu starih drvenih stupo-
va novim betonskim, a promjenu 
novih stupova pratiti će i odgovara-
juća nova niskonaponska elektro-
distribucijska mreža izvedena na-
dzemnim samonosivim kabelskim 
snopovima, čime će doći do još bolje 
i kvalitetnije isporuke električne 
energije na tom području.

Rekonstrukcija niskonaponske 
mreže će se raditi na jednom dijelu 
mjesne zajednice Gradac na kojoj su 
do sada po potrebi rađene određene 
popravke pa je sazrjelo  vrijeme za 
njenu temeljitu rekonstrukciju.

Zastupnik Europskog 
parlamenta Davor Ivo 
Stier posjetio Posušje
Posušje, 28.3.2014.

U organizaciji Općine Posušje  danas 
je u posjet našem mjestu u pratnji 
suradnika stigao Davor Ivo Stier, zas-
tupnik Republike Hrvatske u Europs-
kom parlamentu. U zgradi Općine 
primili su ga Općinski načelnik Bran-
ko Bago i predsjednik Općinskog vi-
jeća Ivan Lončar sa suradnicima. 
U kratkom razgovoru načelnik Bago 
je upoznao gosta sa značajkama 
općine Posušje, prirodnim resursi-
ma i gospodarskim potencijalima, 
ali i s poteškoćama s kojim se susreće 
ne samo naša općina nego i one u 
okruženju. Tu je prvenstveno istakao 
problem centralizacije unutar FBiH, 
što za posljedicu ima, primjerice, ner-
avnopravnu raspodjelu financijskih 
sredstava na štetu Zapadne Herce-
govine i njenih općina. Također je 
govorio općenito o položaju Hrvata 
u BiH i pravima koja bi im kao kon-
stitutivnom narodu trebala biti za-
jamčena, ali su u praksi dovedena 
u pitanje, poput primjerice javnog 
medijskog servisa na materinjem 
jeziku.
Stier je u svome obraćanju, govoreći 
o političkoj situaciji u BiH, rekao 
kako se BiH mora odreći kako ideja 
separatizma, tako i unitarizma. Nad-
alje je rekao kako se mora prihvatiti 
da je BiH domovina sva tri naroda, 
te osigurati sustav koji će jamčiti 
njihovu ravnopravnost. Po pitanju 
približavanja BiH euroatlanskim in-
tegracijama, Stier je iznio  mišljenje 
kako bi se usvajanjem standarda 
Europske unije započela rješavati pi-
tanja poput iseljavanja stanovništva 
i pada životnog standarda.
U nastavku programa posjeta, gosti 
su zajedno s predstavnicima loka-
lne uprave položili vijenac te upali-
li svijeću na spomen obilježju svim 
hrvatskim braniteljima. Potom je 
u nazočnosti predstavnika bran-
iteljskih udruga i njihovih članova, 
ministra branitelja u ŽZH Mladena 
Begića, uvaženih gostiju te domaćina 
iz Općine Posušje, upriličena javna 
tribina na kojoj se govorilo o novim 
političkim odnosima na relaciji EU-
BiH, ustavnom položaju Hrvata i pi-
tanjima braniteljske populacije.

POSUŠJE 2014
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Održan izbor najboljih 
sportaša općine Posušje 
u 2013.
Posušje 1.4.2014.

Martina Kovač, članica Taekwondo 
kluba Poskok, najbolja je sportašica, 
a Ante Čutura, član košarkaškog klu-
ba Posušje, najbolji je sportaš općine 
Posušje u 2013. godini. Priznanja 
najboljima, u organizaciji Športskog 
saveza općine Posušje, a pod pokro-
viteljstvom općine Posušje, uručena 
su sinoć na svečanosti održanoj u 
kinodvorani.

Nakon nekoliko godina pauze, dodi-
jeljena su javna priznanja najboljim 
sportašima općine u protekloj godi-
ni jer su zaslužili da im se pokaže 
koliko su uspješni te da im se jed-
nim priznanjem da potpora u sve-
mu što rade, kako bi se pokazalo da 
se cijeni njihov trud i zalaganje koje 
ulažu u sport. 

Posušje je oduvijek bilo poznato kao 
grad koji je iznjedrio brojne spor-
taše u raznim sportskim disciplina-
ma.

Najbolji sportaši općine Posušje za 
2013. godinu po kategorijama su:

• najbolji senior  - Ante Čutura           
( Košarkaški klub Posušje)

• najbolja seniorka – Martina 
Kovač ( Taekwondo klub Poskok)

• najbolji junior – Marin Begić 
(Taekwondo klub Poskok)

• najbolji junior – Marin Begić 
(Taekwondo klub Poskok)

• najbolja juniorka – Iva Jurišić         
( Košarkaški klub Posušje)

• najbolja mlada nada u muškoj 
kategoriji – Ivan Bašić (Hrvatski 
športski klub Posušje)

• najbolja mlada nada u ženskoj 
kategoriji – Ivana Galić (Karate 
klub Posušje)

• najbolja muška ekipa                                                  
– Košarkaški klub Posušje

• najbolja ženska ekipa                                        
– kadetkinje Košarkaškog kluba 
Posušje)

• zaslužni športski djelatnik                        
– Vlado Petričušić

• promicanju amaterskog športa i 
rekreacije – Rastovača polje

• priznanje za promicanje 

posuškog športa                                
– Pero Crnogorac

• priznanje za dostignuće – Ljubo 
Milićević

Svim nagrađenim sportašima čes-
titke su u pozdravnom govoru up-
utili načelnik općine Posušje Bran-
ko Bago, ministrica obrazovanja, 
znanosti, kulture i športa Župani-
je Zapadnoherecgovačke Helena 
Lončar i predsjednik Športskog 
saveza općine Posušje Tomislav 
Bašić, koji su im ujedno i uručili jav-
na priznanja.

Svojim nastupom, svečani program 
je uveličala Klapa Zvizdan.

Roman “Kruh i 
igre” izazvao veliko 
zanimanje posuške 
publike
Posušje, 3.4.2014.

Sinoć je u posuškoj kinodvorani 
predstavljen roman „Kruh i igre“ 
autorice Radice Leko.

„Knjiga problematizira vrijeme či-
tatelja i ljudi koji žive u vremenu u 
kojem se odvija radnja romana“ – ri-
ječi su Don Ilije Drmića. Za njega su 
likovi u romanu osvijetljeni i pros-
vijetljeni, a da je roman egzistenci-
jalne orijentacije. Radica, kao spi-
sateljica, je sveznajući pripovjedač 
u književnosti.

Treći predstavljač, Jozo Marić je 
rekao kako je ovaj roman kronološ-
ki i sadržajno nastavak prvog i da 
smo svjedoci nastajanja prve tril-
ogije romana u Bosni i Hercegovini.

Na kraju se autorica, Radica Leko 
zahvalila svima na podršci i otkrila 
kako slijedi nastavak, novi roman 
naziva „Jeka“ i koji će biti poveznica 
prethodna dva. Također, pročitala je 
i dvije pjesme od kojih je jednu „Ne-
dosanjani san“ posvetila pokojnom 
Zvonki Bušiću – Taiku uz zaključne 
riječi da „šutnja nije zlato, već je 
ponekad grijeh“, aludirajući na stol-
jetnu Hrvatsku šutnju.

U programu su još sudjelovali Mil-
jenka Koštro koja je pročitala jedan 

ulomak iz romana, zatim Jozo Kolo-
barić koji je izveo Jozin monolog te 
na kraju Jelena Jukić s dramskim 
komadom postizborna razmišljan-
ja Mace Ikanove inspiriranim ovim 
romanom. Predstavljanje je počelo i 
završilo uz klapu Grga.

Svih šest učenica 
posuške Glazbene škole 
osvojilo nagrade na 
natjecanju
Posušje, 10.4.2014.

U sarajevskoj Srednjoj muzičkoj ško-
li ovoga utorka je održano 17. Feder-
alno natjecanje učenika i studenata 
glazbe koje je okupilo gotovo 500 su-
dionika područja Federacije BiH. Na 
natjecanju su sudjelovali i učenici 
Osnovne glazbene škole Posušje, te 
su ostvarili zapažene rezultate.

Prvu nagradu natjecanja klaviris-
ta I. i II. kategorije osvojile su Maja 
Galić i Luca Senjak, a drugu Marita 
Milićević, Anđela Jukić, Ina Čamber 
i Karla Jukić.

Valentina Begić 
među najboljim 
matematičarima u 
Županiji
Posušje, 15.4.2014.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, 
kulture i športa Županije Zapadno-
hercegovačke u suradnji sa Udru-
gom matematičara Ruđer Bošković 
iz Mostara organiziralo je natjecan-
je iz matematike za učenike 7. i 8. 
razreda osnovnih škola Županije Za-
padnohercegovačke.

U kategoriji osmih razreda prva tri 
mjesta osvojili su:

• Ivan Martinović, Osnovna škola 
Kočerin, Široki Brijeg

• Marijan Grbavac, Osnovna škola 
Ivane Brlić-Mažuranić, Ljubuški

• Zdravka Mikulić, Osnovna škola 
Ruđera Boškovića, Grude

• U kategoriji sedmih razreda prva 
tri mjesta osvojili su:

• Ivan Marinović, Osnovna škola 
Marka Marulića, Ljubuški
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Izbor najboljih sportaša općine Posušje u 2013. 1.4.2014.

POSUŠJE 2014

Predstavljanje romana “Kruh i igre” Radice Leko, 
3.4.2014.

Najbolji matematičari Županije Zapadnohercegovačke, 15.4.2014.

Nagrađene učenice Glazbene škole Posušje, 10.4.2014.

Sanacija ceste Mukinje - Zbornjača, 10.4.2014. Dodjela priznanja zlatnom bacaču koplja Anti Boniću, 
15.04.2014.

• Tomislav Pavković, Druga osnov-
na škola, Široki Brijeg

• Valentina Begić, Osnovna škola 
Ivana Mažuranića, Posušje

Osvajači prvih mjesta nagrađeni 
su prigodnim darovima Ministarst-
va obrazovanja, znanosti, kulture i 
športa Županije Zapadnohercegov-
ačke te diplomama Udruge matem-
atičara Ruđera Boškovića.

Sanacija ceste            
Mukinje  - Zbornjača
Posušje, 10.4.2014.

Ulažući velike napore u privlačen-
je investicija u naš kraj, Općina Po-
sušje dobila je iznos do 450 000 KM 
za sanaciju lokalne ceste Mukinje 
- Zbornjača. Ukupna dužina puta 
saniranog kroz ovaj projekt iznosi 
4915 m. Ovakvim i sličnim projek-
tima, Općina Posušje podupire raz-
voj i bolju prometnu povezanost 
svojih mjesnih zajednica s urbanim 
središtem općine.

Zlatni bacač koplja u 
posjetu Općini Posušje
Posušje, 15.4.2014

U uredu Općinskog načelnika danas 
je upriličen prijem Ante Bonića, os-
vajača zlatne medalje na Svjetskom 
prvenstvu za veterane u Budimpeš-
ti. Tom prilikom Općinski načelnik 
Branko Bago uručio mu je Priznanje 
za ostvareni uspjeh.

Cijenjeni gost se zahvali načelniku 
na prijemu i najavio nove sportske 
aktivnosti tijekom ljeta. Načelnik 
Bago ovom prigodom istaknuo je 
kako je jedan od ciljeva Općine Po-
sušje poticati sport i sportaše, jer 
njihovi uspjesi između ostalog su i 
bitan čimbenik u promociji posušk-
og kraja.

Podsjetimo, Bonić je krajem ožujka 
na Svjetskom prvenstvu za veter-
ane u konkurenciji od 14 prijavl-
jenih natjecatelja, u kategoriji od 55 
do 60 godina, osvojio zlatnu medal-
ju hicem dužine 55,23 m.
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Rekonstrukciji male športske dvorane, 2.5.2014.

Radovi na rekonstrukciji nogostupa u centru, do Dana općine Posušje će zasjati punim sjajem

Sa sastanka Stožera CZ općine Posušje Izdvojeno 10.000 KM  za pomoć stanovništvu poplavljenih područja, 
21.5.2014.

Načelnik u obilasku općina Odžak i Žepče, 25.5.2014.

Krizma u Posušju, 3.5.2014.

POSUŠJE 2014

Radovi na 
rekonstrukciji male 
športske dvorane
Posušje, 2.5.2014.

Nakon više od desetak dana, radovi 
na rekonstrukciji male športske 
dvorane u Posušju privode se kra-
ju. Na dvorani je urađena žurna 
sanacija krova koji je već neko vri-
jeme prokišnjavao, a to je samoinici-
jativno odradio Boro Šušnjar. Sami 
radovi oko podloge su bili suština 
obnove dvorane, neki dijelovi su i 
zamijenjeni. Težilo se tome da za-
vršna podloga bude što kvalitetnija 
kako bi učenici, a posebno sportaši, 
imali što bolje uvjete za rad. Iscr-
tane su potpuno nove linije za sve 
sportove koji se igraju u dvorani, 
obojene  tribine i okrečeni zidovi u 
dvorani.

Akcija rekonstrukcije dvorane real-
izirana je na inicijativu Športskog 
saveza u suradnji s Općinom Posuš-
je, a da radovi dobro napreduju uv-
jerio se jučer pri obilasku i načelnik 
Branko Bago.

171 krizmanik primio 
pečat dara Duha 
Svetoga
Posušje, 3.5.2014.

U subotu, 3.5.2014. pod svetom 
misom u 10 sati, u posuškoj kripti, 
biskup Ratko Perić, podijelio je  171 
krizmaniku pečat dara Duha Sveto-
ga.

U prepunom crkvenom prostoru u 
prisutnosti kumova, roditelja, braće, 
sestara, rodbine, redovnica i sveće-
nika, biskup je istaknuo važnost 
darova Duha Svetoga za odgovoran 
život. Pozvao je krizmanike da se 
sada još aktivnije uključe u crkve-
ni život te da se opasaju mudrošću i 
bogobojaznošću.

Na kraju misnog slavlja župnik fra 
Mladen zahvalio je biskupu i česti-
tao krizmanicima. Misu je svojim 
pjevanjem uveličao mješoviti župni 
zbor pod ravnanjem sestre Marine 
Ivanković. Vjerujemo kako će ova 
generacija krizmanika donijeti obil-
je duhovnih plodova za dobro Crkve 
i cijeloga društva.



Posušje info   13

POSUŠJE 2014

Počeli radovi na 
rekonstrukciji 
nogostupa u centru 
Posušja
Posušje, 8.5.2014.

Radovi se izvode na način da 
će postojeći sloj koji je dotrajao 
strojevima biti uklonjen (asfalt, 
kamen i betonska kocka), kako bi 
se postavila nova betonska kocka. 
Tijekom izvođenja radova jedna 
strana pločnika će biti slobodna za 
pješake.

Uređenjem centra i rekonstruk-
cijom nogostupa pješacima će se 
uvelike olakšati kretanje te će se 
zaokružiti vizualni izgled središta 
grada, iako se radi o privremenom 
rješenju do izgradnje kanalizaci-
jske mreže.

Humanitarna akcija 
za prikupljanje pomoći 
obitelji Petričušić
Posušje, 13.5.2014.

Mjesna zajednica Zagorje pokrenu-
la je humanitarnu akciju za prik-
upljanje pomoći obitelji Petričušić iz 
Zagorja čiji je cilj olakšati im život.

Naime, obitelj ima šestero djece od 
kojih tri sina boluju od progresivne 
mišićne distrofije. Nepokretni su, 
kreću se u invalidskim kolicima. 
Kao takvima potrebno im je izgra-
diti kuću prilagođenu za život in-
valida, budući da sadašnja kuća ne 
zadovoljava njihove potrebe.

Obitelj nije u financijskoj mogućno-
sti sagraditi kuću pa se obratila 
svim relevantnim institucijama 
u općini Posušje s ciljem da se fi-
nancijski potpomogne izgradnja 
kuće.

Akciju vodi mjesna zajednica Zag-
orje uz suglasnost Općinskog načel-
nika općine Posušje i Župnog ureda 
Župe Zagorje. Načelnik općine Po-
sušje imenovao je Odbor za izgrad-
nju kuće  koji će voditi i koordinira-
ti sve aktivnosti. Akciju podržavaju 
Udruga “OSI” Posušje kao i mnoge 
druge udruge građana.

Sa sastanka Stožera 
CZ općine Posušje: 
Izdvojeno 10.000 KM  
za pomoć stanovništvu 
poplavljenih područja
Posušje, 21.5.2014.

U zgradi Općine Posušje danas je 
održan sastanak Stožera civilne 
zaštite općine Posušje koji je pred-
vodio zapovjednik Stožera i Općins-
ki načelnik Branko Bago. Donesen 
je zaključak o izdvajanju novčanih 
sredstava u iznosu od 10.000 KM 
namijenjenih za zaštitu i spašavan-
je od prirodnih i drugih nesreća, i 
njihovom žurnom usmjeravanju 
prema poplavama ugroženim pod-
ručjima u Bosni i Hercegovini.
Također, u koordinaciji sa Stožerom 
CZ općine Posušje, u tijeku je formi-
ranje tima kojeg čine članovi Hr-
vatske gorske službe spašavanja 
– stanice Posušje i dobrovoljci/volo-
nteri. On će se u sljedećim danima 
uputiti na ugrožena područja kako 
bi pomogao lokalnom stanovništvu 
u ovim teškim trenutcima.

Posuški tim 
za pomoć 
stanovništvu 
nakon 
katastrofalnih poplava 
stigao u općinu Žepče
Posušje, 22.5.2014.

Tim sastavljen od članova HGSS-a 
stanice Posušje i nekoliko dobrovol-
jaca stigao je u selo Fojnica na pod-
ručju općine Žepče.
Tamo će u sljedećim danima po-
magati lokalnom stanovništvu u 
sanaciji terena nakon poplava. Kako 
doznajemo iz razgovora s njima, 
oštećeno je ili potpuno devastira-
no desetak kuća, tako da će u pos-
tupku sanacije najpotrebniji biti  
građevinski materijal i namještaj.

Načelnik sa 
suradnicima obišao 
općine Odžak i Žepče
Posušje, 25.5.2014.

Načelnik općine Posušje Bran-
ko Bago u protekla dva dana je sa 
svojim suradnicima obišao općine 

Odžak i Žepče koje su zahvaćene 
poplavom.
U Odžaku ih je dočekao šef civilne 
zaštite općine Odžak Jozo Agačić, 
a susreli su se i s lokalnim ljudima 
koji su podrijetlom iz Posušja. Gore 
su im dovezli veliku boksitnu pum-
pu Rudnika Boksita, koja izbacuje 
tri tisuće litara vode u minuti, kako 
bi što prije iz sela iz kojih se povlači 
voda mogli ispumpati vodu da bi se 
pristupilo sanaciji terena gdje ima 
dosta životinjskih leševa, što pred-
stavlja veliku opasnost za pojavu 
zaraza.
Zatim su se sastali s načelnikom 
općine Odžak koji je Posušju zah-
valio na dosada ukazanoj pomoći 
u hrani i pumpi, a bili su i s bivšim 
načelnikom i predsjednikom 
posavske Vlade, Slavom Bagom, koji 
je podrijetlom iz Posušja. Stanje u 
općini Odžak je teško. Stotine kuća 
je poplavljeno, strogo se kontrolira 
poplavljeno područje, na terenu su 
provode mjere izvlačenja uginule 
stoke, nema struje, nedostatak je 
nafte itd.

Do Dana općine Posušje 
će zasjati punim sjajem
Posušje, 2.6.2014.

Rekonstrukcija javne rasvjetne 
mreže u Posušju u završnoj je fazi. 
Trenutno se radi na pripremi terena 
za polaganje podzemnog kabela kod 
„boksitnih zgrada“, kako bi i najstar-
ija posuška ulica, ona bana Mažura-
nića, dobila kvalitetnu rasvjetu. Re-
konstrukcija se izvodi i u ulicama 
užeg središta koje bi uskoro trebale 
biti u potpunosti osvijetljene, a do 
Dana općine Posušje u kolovozu os-
taje još izvršiti radove u mjesnom 
naselju Durmišuša.

Protekla dva tjedna i samo središte 
Posušja je poprište građevinskih 
radova. Nakon više od 30 godina 
radi se na obnavljanju dotraja-
le podloge pločnika u Ulici kralja 
Tomislava. Uklanja se asfalt, rav-
na teren i postavljaju se betonske 
kocke. Po završetku radova, ovisno 
o financijskim mogućnostima, plan-
irana je i obnova pločnika u Ulici 
fra Grge Martića. Radovima obnove 
koordiniraju Općina Posušje i JU Ur-
bikom.
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Izaslanstvo EU u BiH 
boravilo u Posušju
Posušje, 9.6.2014.

U dvodnevnom posjetu Posušju 
boravilo je izaslanstvo EU u Bosni 
i Hercegovini, među kojima su bili 
ambasadorica Velike Britanije u 
Bosni i Hercegovini Jo Lomas, glas-
nogovornik i direktor komunik-
acija EU u BiH, AndyMcGuffie, PR 
dužnosnik EU u BiH, Srđan Karalić, 
politička savjetnica EU u BiH, Mar-
saili Fraser, te ostali mnogobrojni 
članovi i dužnosnici.

Prvog dana (petak), izaslanstvo je 
boravilo u Gimnaziji Fra Grge Mar-
tića Posušje, gdje je organizirana 
debata s učenicima i prezentacije 
filmova o EU.

Drugog dana (subota), izaslanstvo 
je od 11h do 13h boravilo u Caffe 
baru „Calipso“ gdje su svi građani 
imali priliku razgovarati s njima. 
S izaslanstvom su razgovarali i 
članovi Udruge gospodarstveni-
ka Posušje, te im predstavili svoj 
dosadašnji rad i prepreke s kojima 
se susreću u svom poslu. Svoj rad i 
planove izložilo je i Vijeće mladih 
općine Posušje, kao i predstavnik 
općine Posušje. Druženje se nas-
tavilo kroz kulturno- zabavni pro-
gram u kinodvorani Posušje.

I ove godine besplatni 
rodni listovi učenicima 
završnih razreda
Posušje, 17.6.2014.

Slijedeći dobru praksu, Općina 
Posušje je i ove godine odlučila 
učenicima olakšati proceduru upisa 
u srednje škole, te na fakultete. Tako 
su u proteklom mjesecu prikupljeni 
i obrađeni izvodi iz matične knjige 
rođenih/rodni listovi iz posuških 
matičnih ureda, kao i iz Matičnog 
ureda u Mostaru.

Ovog tjedna dokumenti će biti up-
ućeni prema osnovnim i srednjim 
školama, kako bi se uz svjedodžbe 
mogli uručiti učenicima. Svim 
budućim brucošima i srednjoškolci-
ma želimo uspješan nastavak školo-
vanja.

POSUŠKI GRADAC: 
Poziv za jedinstvom 
i zajedništvom 
hrvatskog naroda 
upućen sa 22. obljetnice 
utemeljenja „Bušića“
Posušje, 16.6.2014.

Kao i svake, tako je i ove godine 
tradicionalno na blagdan sv. Ante 
u Posuškom Gradcu obilježena 22. 
obljetnica utemeljenja prve pro-
fesionalne hrvatske vojne postro-
jbe HVO-a, pukovnije “Ante Bruno 
Bušić”.

Program obilježavanja proslave 
započeo je misnim slavljem kojeg je 
predvodio fra Ivan Landeka, a po-
tom je uslijedio svečani mimohod 
od župne crkve sv. Franje Asišk-
oga do spomenika podignutog u 
spomen na 106 poginulih pripadni-
ka ‘Bušića’.

Ovogodišnjoj proslavi, pored člano-
va Hrvatskih  i BiH udruga proistek-
lih iz Domovinskog rata, kao i žitelja 
posuškog kraja, nazočili su generali 
Željko Šiljeg, Rahim Ademi, Lju-
bo Ćesić – Rojs kao i komodor Ivi-
ca Tolić. Među uzvanicima su bili i 
predstavnici općine Posušje, Općins-
ki načelnik Branko Bago i predsjed-
nik Općinskog vijeća Ivan Lončar. 

Učenici generacije na 
prijemu kod Općinskog 
načelnika
Posušje, 17. 6. 2014./24.6.2014.

Najuzorniji učenici završnih razre-
da osnovnih škola s područja 
općine Posušje, u pratnji roditelja 
i ravnatelja, u utorak, 17.6., bili su 
gosti općinskog načelnika Branka 
Bage. U sali za sastanke organiziran 
je prijem za njih četvero nositelja 
titule „Učenik generacije“; Andeu 
Oreč, učenicu OŠ Vranić, Mateu Topić 
iz OŠ A.B. Bušića iz Rakitna, Magda-
lenu Čamber iz OŠ. Franice Dall era 
Vir, te Nikolinu Grabovac, učenicu 
OŠ Ivana Mažuranića iz Posušja.

Načelnik Bago čestitao je gostima na 
ostvarenim uspjesima tijekom os-
novnoškolskog školovanja, te im je 

poželio da uspješan nastavak školo-
vanja. Na kraju su uručeni i prigod-
ni pokloni – tablet uređaji, koji će 
zasigurno pored zabave poslužiti i 
za daljnje školske aktivnosti.

Nekoliko dana poslije organiziran 
je prijem i za najuspješnije sred-
njoškolke: Kristinu Čerkez iz Gim-
nazije fra Grge Martića i Mariju Lebo 
iz posuške Srednje strukovne škole.

Biciklijadom „Posuški 
đir“ spektakularno 
otvoreno „Posuško lito“ 
2014.
Posušje, 29.6.2014.

Zanimljiva kombinacija rekreaci-
je, sporta, druženja i novih 
poznanstava, bila je glavna 
značajka biciklijade „Posuški 
đir“ kojom je službeno otvorena 
kulturno-sportska i zabavna man-
ifestacija „Posuško lito“ 2014.

Okupljanje je počelo u 17 sati na 
Trgu hrvatskih branitelja gdje su 
se sudionici „Đira“ najprije okri-
jepili uz sladoled i napitke. Tajnik 
Biciklističkog kluba „PONY“, Mar-
ko Matković prije starta je zamolio 
sve na oprez i pozvao ih da se drže 
uputa tijekom vožnje, a nakon 
njega je načelnik općine Posušje 
Branko Bago uz prigodan pozdrav 
sudionicima službeno otvorio „Po-
suško lito“ 2014. koje je ove godine 
sadržajem bogatije nego ijedno 
dosada. Nakon kratkih obraćanja 
tristotinjak sudionika iz Posuš-
ja, Širokog Brijega, Ljubuškog, 
Drinovaca i Čitluka krenulo je na 
rekreativnu vožnju dugu deset ki-
lometara..

Najmanji su imali skraćeni đir, 
ali velika većina njih se odlučila 
i uspješno odradila laganu vožn-
ju od sat vremena predviđenu za 
malo starije. Kolonu je osigurava-
la policijska pratnja, biciklistički 
klub „PONY“ i doktori biciklisti 
Doma zdravlja Posušje, a sve je 
prošlo bez ikakvih problema. Na-
kon povratka organizirano je os-
vježenje u vidu vode, voća i čoko-
ladnog mlijeka, a razmjenjivali su 
se dojmovi koji su bili više nego 
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Izaslanstvo EU u BiH iz Posušja otišlo presretno, 9.6.2014. Učenici generacije na prijemu kod Općinskog načelnika, 17. 6. 2014

Uspješni nogometaši - početnici danas na prijemu kod Općinskog načelnika, 2.7.2014.

POSUŠKI GRADAC 22. obljetnica utemeljenja postrojbe Hrvatskog Vijeća Odbrane „Bušića“, 16.6.2014.

Biciklijadom „Posuški đir“ spektakularno otvoreno „Posuško lito“ 2014. , 29.6.2014.

pozitivni, kako od strane sudioni-
ka tako i od promatrača sa strane. 
Vizija je bila unaprijediti i omaso-
viti biciklizam, kao i raditi na 
razvoju i afirmaciji rekreativnog 
biciklizma. Sudeći prema oduševl-
jenju i odzivu biciklista ne sumn-
jamo da je cilj postignut a da će se 
„Posuški đir“ ponoviti i iduće go-
dine.

Uspješni nogometaši 
- početnici danas na 
prijemu kod Općinskog 
načelnika
Posušje, 2.7.2014.

Mali nogometaši – početnici HŠK Po-
sušje ove su sezone ostvarili iznimne 
sportske rezultate. U međužupani-
jskoj ligi nalaze se na prvom mjestu, 
dok su ostvarili poziciju viceprvaka 

na nivou Bosne i Hercegovine. To je 
bio razlog da ih u Općini Posušje, za-
jedno s trenerom Leom Sliškovićem 
i tajnikom kluba Vinkom Begićem, 
ugosti Općinski načelnik Branko 
Bago. 

Uz razgovor o HŠK Posušje, i dal-
jnjim planovima, načelnik Bago je 
uspješnim malim nogometašima 
uručio priznanja za dosadašnji rad.
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Potpisivanje ugovora za financiranje projekata mladih s područja općine Posušje, 10.7.2014.

Pobjednici 2. posuškog Streetball turnira, ekipa “Ecos Vitez” iz Viteza, 14.7.2014.

Radio Posušje je ove godine proslavilo 30. rođendan

1. Sajam braniteljskih zadruga iz BiH i Republike Hrvatske,  Posušje 17.7.2014.

Potezanje klipa na seoskoj olimpijadi “Ilijino brdo 2014”

Potpisani ugovori za 
financiranje projekata 
mladih s područja 
općine Posušje
Posušje, 10.7.2014.

Nakon objavljenog Javnog poziva 
za prikupljanje projekata udruga 
mladih koji će se financirati sredst-
vima općinskog Proračuna za 2014., 
te provedenog izbora među prijavl-
jenima, danas su u Općini Posušje 
potpisani i ugovori o financiranju. 
Uz Općinskog načelnika Branka 
Bagu, ovom činu nazočili su Marija 
Jurišić, predsjednica Udruge za raz-
voj i unaprjeđenje civilnog društva 
Primus i Mate Lončar, predsjednik 
Vijeća mladih općine Posušje. Ove 
dvije udruge prijavile su se na Javni 
poziv s projektima naziva “Zaus-
tavimo socijalnu isključenost star-
ijih” i “Izgradnja Centra za mlade 
Općine Posušje”.

Kako je navela gđica Jurišić, cilj pro-
jekta, vezanog uz starije osobe, je 
informirati i senzibilizirati mlade 
kako bi ih potaknuli na intenzivni-
ju pomoć ovoj populaciji. Adapta-
cijom pak prostora kroz projekt 
gradnje Centra za mlade, poboljšat 
će se i kvaliteta provođenja slobod-
nog vremena mladih, ali i riješiti 
pitanje smještaja posuških udruga 
mladih.
Općina će u ovu svrhu izdvojiti 
1000 KM po projektu.

Završen 2. posuški 
Streetball turnir
Posušje, 14.7.2014.

Iako je zbog kiše veći dio utakmi-
ca odigrao u novouređenoj maloj 
športskoj dvorani, nije se gubila 
draž igre. Gledatelji su uživali u 
odličnoj košarci, a od ekipa koje su 
nastupile svakako izdvajamo pr-
vake Hrvatske „Statiste“ iz Splita 
koji su prošle godine bili najbolji 
„basketaši“ na svijetu, te aktualne 
prvake BiH ekipu „XXX“ iz Sarajeva. 
Raspored je bio takav da su se ove 
dvije momčadi sastale već u četvrt-
finalu, a slavili su gosti iz Sarajeva 
15:12.
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Najbolja posuška momčad bila je 
„Elit Vokel“ za koju su nastupali Jo-
sip Penava, Ante Čutura, Ante Ram-
ljak i Ante Leko, a koji su na kraju 
izgubili u utakmici za treće mjesto 
od „ Lubura izrada – Binvest“ rezu-
ltatom 12:10.

Za titulu najboljih pod obručima u 
Posušju borile su se ekipe „XXX“ iz 
Sarajeva, za koju su igrali Damir 
Palata, Amir Aljiji, Vedran Živić i 
Faruk Kalamujić, te „Ecos Vitez“ čije 
su boje branili Željko Palavra, Ran-
ko Križanović, Toni Jurčević i Marijo 
Blaškan. Vitežani su slavili rezulta-
tom 15:13.

Na turniru, u svim kategorijama, 
nastupilo je više od 50 ekipa iz svih 
dijelova Bosne i Hercegovine te Re-
publike Hrvatske. Pobjednik u trica-
ma, drugu godinu za redom, bio je 
domaći Ante Begić, dok je u zaku-
cavanju najviše stila pokazao Josip 
Bilinovac iz Širokog Brijega.

Nagrade na 2. Streetball turniru 
su uručivali predsjednik Športsk-
og saveza općine Posušje Tomislav 
Bašić i Općinski načelnik općine Po-
sušje Branko Bago.

Organizator turnira je bio Športski 
savez općine Posušje, a u organizaci-
ji su pomogli povjerenici natjecanja 
Mario Karoglan i Robert Jurišić.

Posušje: Otvoren 1. 
Sajam braniteljskih 
zadruga iz BiH i 
Republike Hrvatske
Posušje, 17.7.2014.

Danas je ispred zgrade Općine Po-
sušje svečano otvoren 1. Sajam 
braniteljskih zadruga iz BiH i Re-
publike Hrvatske.

Uz niz braniteljskih udruga, 
svečanosti su nazočili i Pavo Šl-
jivić, savjetnik predsjedatelja Vi-
jeća ministara BiH Vjekoslava 
Bevande; Mladen Begić, Oliver Sol-
do i Joso Marković, ministri bran-
itelja Županije Zapadnohercegov-
ačke, Hercegovačkoneretvanske i 
Posavske Županije; Velimir Pleša, 

generalni konzul Republike Hr-
vatske u Mostaru; Pero Bilušić, prvi 
tajnik Veleposlanstva Republike 
Hrvatske u BiH te Danijela Petrović, 
dekanica Agronomskog fakulteta 
Sveučilišta u Mostaru.

Popratne prigodne govore održali 
su Branko Bago, Općinski načel-
nik općine Posušje; Vinko Kovačić, 
savjetnik predsjednika Republike 
Hrvatske za pitanja branitelja te 
Branko Matošina, direktor Bran-
iteljske zadruge Domovina i preds-
jednik Udruge maloljetnih dragov-
oljaca Domovinskog rata HZHB.

Svečani čin otvorenja Sajma pripa-
lo je Vladi Šoljiću ratnom ministru 
obrane HRHB i trenutnom preds-
jedniku Hrvatske zajednice Her-
ceg-Bosne.

Tijekom poslijepodneva za bran-
iteljsku populaciju je organiziran 
i seminar na kojemu su prenese-
ni primjeri dobre prakse rada 
braniteljskih zadruga u Republi-
ci Hrvatskoj i BiH, prekogranične 
suradnje, te program stručnog os-
posobljavanja i zapošljavanja u Re-
publici Hrvatskoj.

Radio Posušje slavi 30. 
rođendan
Posušje, 19.7.2014.

19. srpnja 1984. godine službeno je 
s radom započeo Radio Posušje.

Kroz desetljeća koja su za nama 
bilježile su se vesele i tužne priče i 
pratio se razvoj našeg malog mis-
ta koje je, složit ćete se, uvelike 
drukčije nego prije trideset godina. 
Kako su želje i mogućnosti često u 
neskladu, tako su mnoge želje, cil-
jevi i planovi još neostvareni i pred 
svima nam je još dugačak put.

Vremena nisu laka, ali bilo je i težih. 
I ovaj rođendan proslavlja se radno 
zajedno sa svima koji se priprema-
ju ili posjećuju programe u sklopu 
manifestacije „Posuško lito“, koja je 
radijskoj ekipi zadala puno posla. 
Zato se nadaju da će na jesen moći 
predahnuti zajedno uz slavljeničku 

feštu. Stavljajući optimizam i ovo-
ga oputa ispred pesimizma, kažu 
kako vjeruju da su pred njima još 
mnoge uspješne godine rada. A 
svim slušateljima zahvaljuju na 
vjernosti i pozivaju ih da budu i 
dalje uz 102.9 MHz.

Održana jubilarna 
20. seoska olimpijada 
„Ilijino brdo“ 2014.
Posušje, 21.7.2014.

Na Ilijinu brdu jučer je proslavljen 
blagdan sv. Ilije povodom kojeg se 
u organizaciji Kulturno-umjetničk-
og društva „Ilijino brdo 95.“ održava 
20. seoska olimpijada „Ilijino brdo“ 
2014.

Okupio se veliki broj zaljubljenika 
u stare sportove. Marinko Grubišić 
Žaer je u ime organizatora pozdra-
vio sve nazočne i zahvalio svim 
sponzorima koji su tijekom dvade-
set godina podržavali ovu mani-
festaciju. Po njegovim procjenama 
ovu manifestaciju je do sada vidjelo 
preko 200 tisuća  ljudi.

Proslava je, kao i svake godine, poče-
la sv. misom na groblju Ilijino brdo. 
Predvodio ju je fra Milan Lončar, koji 
je na otvaranju podijelio blagoslov. 
Jubilarnu dvadesetu olimpijadu ot-
vorio je  načelnik općine Posušje 
Branko Bago koji je organizatorima 
podijelio zahvalnice za dvadeset go-
dina uspješnog organiziranja ove 
kulturno-sportske manifestacije.

Svečanom činu otvaranja, pored 
općinskog načelnika, nazočili su i 
predsjednik Općinskog vijeća Ivan 
Lončar, ministrica obrazovanja, 
znanosti, kulture i športa ŽZH Hel-
ena Lončar i ministar gospodarstva 
Ivica Ćorić.
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Proširenje vodovodne 
mreže prema 
Vinjanima, Viru i 
Gradcu
Posušje, 23.7.2014.

Nakon četiri godine zastoja, odnos-
no prekida radova na izgradnji ma-
gistralnog voda Posušje – Gradac, 
napokon su položene vodovodne 
cijevi na dijelovima puta na kojem 
nisu bile postavljene. Novi saziv 
Općinskog vijeća, konačno je usvo-
jio prijedlog Odluke o utvrđivanju 
javnog interesa za navedeni ma-
gistralni vod. Nakon što su prošlo 
ljeto postavljene cijevi za izgradnju 
sekundarne vodovodne mreže, spa-
janjem cijevi na ovim dionicama 
stvoreni su preduvjeti za izvedbu 
priključaka u MZ Gradac. Unatoč 
teškoj financijskoj situaciji širenje 
vodovodne mreže nastavljeno je 
ovog ljeta i prema MZ Vinjanima 
i djelom MZ Vir (zaseok Mikulići) 
gdje su također stvoreni preduvje-
ti za priključenje na vodoopskrbni 

sustav općine Posušje. Završetkom 
ovih radova će se stvoriti preduvje-
ti da će oko 300 domaćinstava u tri 
mjesne zajednice imati mogućnost 
priključka na vodoopskrbni sustav.

Održan najveseliji 
događaj Posuškog lita 
– 5. Posuške igre bez 
granica
Posušje, 28.7.2014.

S preko 500 natjecatelja i više od 
2000 posjetitelja, ovoga vikenda 
održane su pete po redu Posuške 
igre bez granica.

Zbog ćudljivog vremena ovogo-
dišnja organizacija preselila se s ot-
vorenog prostora u veliku sportsku 
dvoranu. No to nije umanjilo bro-
jnost malih i velikih Posušana, te 
ostalih posjetitelja iz Hercegovine, 
Imotske krajine, Splita, pa čak i iz 
udaljenijih krajeva poput Zagreba 
i Samobora koji su se natjecali, ili 

s tribina bodrili natjecatelje u 12 
disciplina. Sudeći po izrazima lica 
kako djece tako i onih nešto stari-
jih, možemo slobodno reći kako je 
ova manifestacija ispunila svoju 
zadaću, a to je zabaviti i razveseli-
ti. Smješka nije nedostajalo niti na 
licima najuspješnijih natjecatelja 5. 
Posuških igara bez granica. Orga-
nizator, Općina Posušje, zahvalju-
je generalnom pokrovitelju tvrtki 
Meggle, te sponzorima HT Eronetu, 
Binvestu, Intesa San Paolo banci, 
Cicibanu BiH, Farmaduksu, Dječjem 
vrtiću MaMa, Dječjem butiku Tin-
tilinić, Pro Domu, Euroherc osigu-
ranju, Pekarni Smiley, Knjižari Bago 
te medijskim pokroviteljima Radio 
Posušju i Radiju Plusu na potpori pri 
organizaciji ovogodišnjih Posuških 
igara bez granica. Također zahvalu 
upućuje i Udruzi mladih Dnevni bo-
ravak na tehničkoj podršci. Vidimo 
se i sljedeće godine na, nadamo se, 
još brojnijim i veselijim 6. Posuškim 
igrama bez granica!

Radovi na proširenju vodovodne mreže 5. Posuške igre bez granica su privukle velik broj gledatelja

puzanju najmlađih uzrasta.Natjecanje u trčanju i ...
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Svečano otvoreni 4. 
„Posuški kamendani“
Posušje, 1. kolovoza 2014.

Uz prigodan program pred pred-
stavnicima struke, lokalne i župani-
jske vlasti te okupljenim građani-
ma, na Trgu hrvatskih branitelja u 
Posušju danas su svečano otvoreni 
4. Posuški kamendani.
U protokolarnom dijelu programa, 
popraćenim autohtonom gangom 
i guslama, prigodne govore održali 
su Stjepan Skoko, dekan Akademi-
je likovnih umjetnosti Široki Bri-
jeg, Ivan Jelčić, ravnatelj Razvojne 
agencije Županije Zapadnoher-
cegovačke, a čin otvaranja mani-
festacije ove godine je pripao Ivanu 
Lončaru, predsjedniku Općinskog 
vijeća općine Posušje. Potom su 
uslijedila dva predavanja upriliče-
na u posuškoj kinodvorani. Prvo 
je održao Goran Glamuzina, na 
temu pradavnog okoliša i nastanka 
pločastih vapnenaca, dok je drugo 
naziva Kamen u arhitekturi-između 
tradicije i suvremenosti održao 
Pero Ćeskić. Također, upriličena je 

projekcija promotivnog vizualnog 
materijala vezanog uz projekt Roof 
of rock. On ima cilj uspostaviti za-
jedničku platformu za održivo is-
korištavanje, zaštitu i promociju 
pločastog vapnenca, te kreiranje 
uporabnih smjernica za održivo 
upravljanje pločastim vapnencem 
kao zajedničkom prirodnom i kul-
turnom vrijednosti na cjelokupnom 
projektnom prostoru. Njegovu pro-
mociju pripremili su ga predstavni-
ci Razvojne agencije Županije Za-
padnohercegovačke i Miloš Bavec, a 
projekt je odabran za sufinanciranje 
u okviru 2. poziva jadranskog prek-
ograničnog programa, te udružuje 
10 partnera iz 4 države.

Kiparska kolonija -  jamac 
trajnog kulturnog nasljeđa

Novost ovogodišnjih Posuških 
kamendana je suradnja s Akademi-
jom likovnih umjetnosti iz Širokog 
Brijega i odjelom klesarske škole iz 
Posušja koja je iznjedrila kiparsku 
koloniju. U deset dana, koliko je 
predviđen njen rad, nastat će um-

jetnička djela koja će postati dio tra-
jne kulturne ostavštine posuškim 
ljudima i posuškom kraju. Uz njih, 
posjetitelji će svakodnevno od 2. do 
9. kolovoza na Trgu hrvatskih bran-
itelja moći razgledati eksponate 
slikarstva na pločastom kamenu i 
fosile životinja iz pradavnog oceana 
Tetis-Hercegovine. Izložbu potpi-
suje Goran Glamuzina. Također, ZU 
„Kreševski citrin“ iz Kreševa, prire-
dio je izložbu minerala, stijena te 
dragog i poludragog kamena. Tu su 
još i izložbe klesarskih djela amat-
era i samoukih klesara našeg kraja, 
radovi klesarskih radionica, te pred-
stavljanja gospodarstvenika.

Slušajte ih kako zvone 
u čast Velikoj Gospi!

Organizatori posjetitelje poziva-
ju i na Trg Ivana Pavla II, gdje će 
se u periodu od 2. do 17. kolovoza 
postaviti izložba vjernih reproduk-
cija zvonika i crkava autora Josipa 
Radića iz Pučišća na otoku Braču. 
Naziv izložbe je Slušajte ih kako 
zvone u čast Velikoj Gospi.

Svečano otvaranje 4. Posuških kamendana Kamendani su i ove godine privukli velik broj posjetitelja

Izloženi radovi vrsnih kiparaTko zna, možda se među njima krije neotkriveni talenat



20   Posušje info

POSUŠJE 2014

Potpisani ugovori o 
pripravničkom stažu 
U Petak 01.08.2014, u zgradi Općine 
Posušje, 8 pripravnika potpisalo je 
s Općinskim načelnikom Brankom 
Bagom ugovore o odrađivanju prip-
ravničkog staža u Općini Posušje.

Ovom činu prethodio je Javni poziv 
Federalnog zavoda za zapošljavanje 
u sklopu projekta Prvo radno iskust-
vo na koji su se kandidati supot-
pisnici i prijavili.

Mladim radnim kolegama želimo 
uspješan rad i ugodan boravak u 
Općini Posušje. 

Susreti s 
gospodarstvenicima
Općinski načelnik Branko Bago i 
predsjednik Općinskog vijeća Ivan 
Lončar, posjetili su farme  koje su u 
vlasništvu obitelji Šišović točnije u  
Tomislavgradu, a zatim i u Glamoču. 
Također, posjetili su  tvrtku Mrvelji 
d.o.o., inače članicu posuške Udruge 
gospodarstvenika. 

U sklopu ovih posjeta općinska up-
rava je obišla i pogone poduzeća 
Vokel i Lončarplast. Cilj ovih pos-
jeta je, upoznati se s problemima i 
preprekama na koje nailaze gospo-
darstvenici u komunikaciji s tijeli-

ma lokalne samouprave i iznalažen-
ju rješenja na obostranu korist.

FESTIVAL KLAPSKE 
PISME POSUŠJE 2014.: 
Kožino najbolja muška, 
a Drača ženska klapa
Klapa Kožino iz Kožina pored Zadra 
osvojila je prvo mjesto i nagradu 
Posuški stećak na sinoć održanoj 
večeri muških klapa prvog Festivala 
klapske pisme Posušje 2014.

Nagradu im je uručio posuški načel-
nik Branko Bago. Ova klapa osvojila 
je i nagradu Bura po izboru publike 
koju im je uručio predsjednik Vlade 
Županije zapadnohercegovačke 
Zdenko Ćosić.

Drugo mjesto po izboru žirija osvoji-
la je klapa Sv. Nikola iz Metkovića, a 
čast da im uručio nagradu pripala je 
hrvatskom veleposlaniku u Bosni i 
Hercegovini Ivanu del Vechiu.

Klapa Trebižat iz Trebižata osvo-
jila je treću nagradu žirija koju im 
je uručio Nikša Šimić, predstavnik 
zlatnog sponzora Festivala HT Ero-
neta.

Mostarska ženska klapa Drača pob-
jednica je Festivala klapske pisme 
Posušje 2014 u kategoriji ženskih i 

mješovitih klapa. Posuški stećak i 
novčana nagrada od 1500 KM time 
je otišao u ruke jedne od najboljih 
klapa, ne samo Hercegovine već i 
šire, a nagradu im je uručila Hele-
na Lončar, ministrica obrazovanja, 
znanosti, kulture i športa Županije 
zapadnohercegovačke.

Drugo mjesto, a time i 1000 KM, po 
ocjeni žirija pripalo je ženskoj klapi 
Diva iz Širokog Brijega, a nagradu 
im je uručio predsjednik Festivalsk-
og odbora Ljubo Begić.Ženska klapa 
Narenta iz Mostara osvojila je treće 
mjesto i novčanu nagradu od 500 
KM, a nagradu im je uručila direk-
torica Megglea za BiH Jadranka Pe-
nava.

Predstavnici općine u posjeti farmi obitelji Šišović Predstavnici općine u posjeti poduzeću Vokel.
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Vizualni indentitet festivala

Klapa Kožino iz Kožina pored Zadra, pobjednici u kategoriji muških klapa

Klapa Drača iz Mostara, pobjednicieu kategoriji ženskih klapa

Nagrade festivala “Posuški stećak” i “Bura”

Posuška publika bila je vidno oduševljena i po riječima mnogih Festival je nešto najbolje što se u Posušju dogodilo u kulturi posljednjih 20 godina.
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Humanitarna akcija 
za prikupljanje pomoći 
obitelji Petričušić 
Vijeće mladih općine Posušje nas-
tavlja s radom. Početkom malo-
nogometnog turnira ‘’Torcida kup 
2014’’, gdje također sudjeluju u orga-
nizaciji zajedno sa voditeljom pro-
jekta, dopredsjednikom Vijeća mla-
dih i predsjednikom Kluba navijača 
Hajduka ‘’Torcida Posušje’’, Tinom 
Šušnjarom, Vijeće mladih općine 
Posušje uključuje se u humanitarnu 
akciju za pomoć obitelji Petričušić.

Tijekom ovoga turnira i većine 
događaja u sklopu manifestacije 
‘’Posuško lito’’ biti će postavljene 
kutije za donacije za izgradnju kuće 
obitelji Petričušić, uz nazočnost 
naših članova.

Cilj ove humanitarne akcije je 
olakšati život obitelji Petričušić. 
Obitelj Petričušić, otac Jozo, invalid 
domovinskog rata i majka Zdravka, 
nezaposlena, imaju šestoro djece.

Tri sina, Goran rođen 14.6.1984. go-
dine, Filip rođen 16.7.1989. godine i 
Branimir rođen 09.8.1993. godine., 
boluju od progresivne mišićne dis-
trofije. Nepokretni su, kreću se u in-
valdiskim kolicima.

Ocijenjeni su kao 100%-tni inval-
idi i potrebna im je stalna pomoć i 
njega. Kao takvima, potrebno im je 
sagraditi kuću za život invalida, jer 
sadašnja obiteljska kuća u kojoj žive 
nije prilagođena uvjetima, koji su 
njima potrebni.

Na takav način omogućili bi im slo-
bodno kretanje po kući, ostali bi 
živjeti u svojoj obitelji i sredini, a 
olakšali bi roditeljima koji su pri-
morani nostiti ih na rukama u čes-
tim situacijama.

Obitelj nije u financijskoj mogućno-
sti, pa se obratila svim relevan-
tin institucijama u općini Posuš-
je. Općinsko vijeće općine Posušje 
dodijelilo je besplatno građevinsko 
zemljište obitelji Petričušić. Cen-
tar za socijalni rad Posušje prati 
obiteljsku situaciju. Ovu akciju vodi 
Mjesna zajednica Zagorje uz suglas-
nost Općinskog načelnika i Župnog 
ureda Zagorje.

‘’Na ovakvu akciju smo se odluči-
li nakon razgovora sa članovima 
obitelji i predsjednikom odbora za 
izgradnju kuće, te uz njihovu suglas-
nost provodimo istu, kako bi omo-
gućili svim građanima, koji mogu, 
da svojim skromnim prilogom po-
mognu.

Ljeto je pred nama, razni programi 
i događaji, prilike na kojima može-
mo pokazati svoje srce. Završetkom 
manifestacije „Posuško lito“, završi-
ti će i ova naša akcija, a nakon toga 
ćemo prikupljenja sredstva uplatit 
na transkacijski račun za izgradnju 
kuće obitelji Petričušić u UniCredit 
Bank.

Pozivamo sve Vas, dragi sugrađani, 
da zajedno pomognemo našim pri-
jateljima. Izdvojimo mali dio od 
sebe i pomozimo onima, kojima je 
pomoć zaista potrebna’’, priopćilo je 
Vijeće mladih općine Posušje.

Odluka o imenovanju 
Povjerenstva za 
izgradnju obiteljske 
kuće
Posušje, 02.04.2014. godine

Na temelju članka 115. Statuta 
općine Posušje («Službeni glasnik 
općine», broj 1/08 i 8/08), Općinski 
načelnik općine Posušje, donio je:
ODLUKU o imenovanju Povjerenst-
va za izgradnju obiteljske kuće 

Ovom Odlukom imenuje se, pov-
jerenstvo čiji je zadatak  organi-
ziranje izgradnje jedne obiteljske 
kuće  za invalidne osobe oboljele  od 
progresivne mišićne distrofije, Go-
rana Petričušić, Filipa Petričušić i 
Branimira Petričušić,

Povjerenstvo će organizirati izradu 
projektne dokumentacije,  izbor iz-
vođača radova te obavještavati jav-
nost o tijeku projekta.

Članovi povjerenstva su:

1. Ivan Bešlić,  predsjednik

2.Dragan Petričušić, član

3.Marinka Jukić, član

4.Damir Jurišić, član

5. Don Ante Ivančić, član

6. Zdravko Bešlić, član

7. Ivica Bešlić, član
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POMOZIMO OBITELJI 

PETRIČUŠIĆ
Pomoći može svatko 
pozivom na humanitarni broj

092 890 879
donirate 2 KM za izgradnju 
kuće obitelji Petričušić
(Udruga osoba sa invaliditetom Posušje i HT Eronet)

ili donacijom na račun 
Mjesne zajednice Zagorje

Transakcijski račun broj:
3382 0022 6377 6272

Devizni račun u EUR IBAN:
BA39 2282 0048 6377 7658, 

SWIFT UNCRBA22
Više informacija o 
humanitarnoj akciji na 
www.obiteljpetricusic.net

Pozivamo sve Vas, dragi sugrađani, da zajedno pomognemo našim prijateljima. 
Izdvojimo mali dio od sebe i pomozimo onima, kojima je pomoć zaista potrebna.

POSUŠJE 2014



Općina Posušje
Fra Grge Martića 30 

Posušje ŽZH 88240 Bosna i Hercegovina
Telefon: 039 681 035

Fax: 039 681 041
www.opcina-posusje.ba

Posušje info
kolovoz, 2014.


