
Na temelju članka 83. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj: 4/04) i članka 
49.  Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Posušje  («Službeni  glasnik  općine»,  broj:  6/04), 
Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 29.03.2005 godine, donijelo je:

PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POSUŠJE ZA 2005. GODINU

Sukladno pravima i obvezama utvrđenom u Statutu općine, Općinsko vijeće općine Posušje 
utvrđuje svoj Program koji sadrži odgovarajuće zadate, nositelje tih priprema kao i rokove u 
okviru kojih će Općinsko vijeće razmatrati pitanja iz Programa rada.
Program rada  Općinskog  vijeća  općine  Posušje  svrstan  je  u  dva  dijela:  normativni  dio  i 
tematsko-analitički dio, kako slijedi:

NORMATIVNI DIO

 1. ODLUKA  o davanju suglasnost općinskom načelniku
     za potpisivanje ugovora o uspostavi regionalnog 
     odbora za upravljanje otpadom

               NOSITELJ: Općinski načelnik,
                                   Služba za gospodarstvo, obnovu i razvitak i
                                   Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša              ROK: ožujak

2. ODLUKA o imenovanju dva člana odbora 
    ispred općine Posušje u regionalni odbor
    za upravljanje otpadom

             NOSITELJ:  Povjerenstvo za izbor i imenovanje                               ROK:  ožujak

3. DOPUNA odluke o formiranju odbora 
    za provođenje kulturnih događanja pod nazivom
    «Posuško ljeto»

            NOSITELJ:  Povjerenstvo za izbor i imenovanje                                ROK:  ožujak

4. ODLUKA o anketi kao sredstvu za utvrđivanje
    prioriteta u Mjesnim zajednicama i kriterija za
    određivanje prioriteta
                
                  NOSITELJ: Općinski načelnik
                                      Služba za opću upravu                                                     ROK: ožujak

5. IMENOVANJE upravnih vijeća javnih ustanova

                 NOSITELJ: Općinski načelnik
                                     Povjerenstvo za izbor i nadzornih
                                     odbora i upravnih vijeća                                                   ROK: ožujak
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6. SMJERNICE za utvrđivanje kadrovske politike
    općine Posušje

                   NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                        Služba za opću upravu                                         ROK: ožujak/travanj

7. ODLUKA o izmjenama i dopunama odluke o
    osnivanju službi za upravu općine Posušje

                   NOSITELJ:  Općinski načelnik                                                ROK: ožujak/travanj

8. ODLUKA o izmjenama i dopunama odluke
    o porezu na tvrtku ili naziv 

                  NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                      Služba za financije                                                ROK: ožujak/travanj

9. ODLUKA o posebnoj pristojbi za financiranje
    infrastrukture na području općine Posušje

                  NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                      Služba za financije                                                ROK: ožujak/travanj

10. ODLUKA o određivanju prosječne ugovorne
      cijene za 1m2 stambenog prostora 
                
                  NOSITELJ: Općinski načelnik,
                                      Služba za imovinsko-pravne,
                                      geodetske poslove i katastar                                  ROK: travanj

11. ODLUKA o određivanju prosječne konačne
      građevinske cijene

                  NOSITELJ: Općinski načelnik,
                                      Služba za imovinsko-pravne,
                                      geodetske poslove i katastar                                 ROK: travanj

12. DONOŠENJE odluka za potrebe stavljanja u
      operativnu funkciju poslovno industrijske zone

- Osrdak Posušje

                 NOSITELJ: Općinski načelnik,
                                     Služba za gospodarstvo obnovu i razvitak
                                     Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
                                     Služba za imovinsko-pravne,
                                     godetske poslove i katastar                                   ROK: travanj/rujan
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13. DONOŠENJE odluka u skladu sa člankom 37. Zakona o
      komunalnom gospodarstvu

                 NOSITELJ. Općinski načelnik,
                                     Služba za gospodarstvo obnovu i razvitak,
                                     Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i
                                     «Urbikom»       
                                                                                                                   ROK: travanj/lipanj
14. ODLUKA o formiranju odbora  za
      provedbu županijskih športskih igara Posušje 2005. god.

                     NOSITELJ: Povjerenstvo za izbor i imenovanje                 ROK: travanj
                                         
15. ODLUKA o formiranju odbora za provođenje
      turnira u nogometu «Miljenko Nenadić» Posušje 2005.

                    NOSITELJ: Povjerenstvo za izbor i imenovanje                  ROK: travanj

16. ODLUKA o javnim priznanjima

                    NOSITELJ: Općinski načelnik                                             ROK: travanj

17. ODLUKA o izgledu i sadržaju javnih priznanja

                   NOSITELJ: Općinski načelnik                                              ROK: travanj

18. SUGLASNOST na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
      Službi za upravu općine Posušje

                   NOSITELJ: Općinski načelnik   
                                       Služba za opću upravu                                      ROK: travnja/svibanj

19. ODLUKA o izgledu i sadržaju vijećničke iskaznice

                     NOSITELJ: Odbor za Statut, Poslovnik i propise              ROK: travanj/svibanj

20. IZMJENA odluke o građevinskom zemljištu

                     NOSITELJ: Općinski načelnik,
                                         Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i
                                         Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove 
                                         i katastar
                                                                                                                 ROK: travanj/svibanj
21. PLANIRANJE ekološkog dvorišta za potrebe
      «Ladanušić» d.o.o.
 
                     NOSITELJ: Općinski načelnik,
                                         Služba za prostorno uređenje 
                                         i zaštitu okoliša                                               ROK: travanj/svibanj
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22. KODEKS ponašanja izabranih općinskih vijećnika

                    NOSITELJ: Odbor za Statut, poslovnik i propise          ROK: svibanj

23. ODLUKA o određivanju ostalog građevinskog zemljišta

                    NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                        Služba za imovinsko-pravne,
                                        geodetske poslove i katastar                      ROK: svibanj

24. ODLUKA o pravnom reguliranju statusa
      kino – dvorane u Posušju

                    NOSITELJ: Općinski načelnik,
                                        Služba za opću upravu i
                                        Služba za društvene djelatnosti                 ROK: svibanj

25. ODLUKA o koeficijentima za obračun
      plaća državnih službenika i namještenika

                   NOSITELJ:  Općinski načelnik,
                                        i nadležna služba                                      ROK: svibanj/lipanj

26. IZRADA plana «Bakuline njive» 
      (oko kolodvora)    
                   NOSITELJ:  Općinski načelnik,
                                         Služba za prostorno uređenje 
                                         i zaštitu okoliša                                       ROK: svibanj/lipanj

27. ODLUKE o općinskim porezima
      (koje nedostaju)

                  NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                      Služba za financije                                    ROK: svibanj/lipanj

28. ODLUKA o naknadi za rad općinskog
       izbornog povjerenstva

                  NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                      Općinsko izborno povjerenstvo                ROK: lipanj

29. ODLUKA o raspisivanju natječaja za prijevoz
       učenika od 2005 – 2010.
 
                  NOSITELJ: Općinski načelnik
                                      Služba za opću upravu i
                                      Služba za društvene djelatnosti                 ROK: lipanj
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30. ODLUKA javnog natječaja za izgradnju
      kolodvora

                  NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                      Služba za prostorno uređenje i
                                      zaštitu okoliša                                              ROK: lipanj/srpanj

31. ODLUKA o izradi plana formiranja lokacije
      (starački dom)

                  NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                      Služba za prostorno uređenje i
                                      zaštitu okoliša                                             ROK: lipanj/srpanj

32. Izrada izmjene i dopune plana «BRIG»
      (Sjeverno od groblja «Martića križ»)

                 NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                     Služba za prostorno uređenje i
                                     zaštitu okoliša                                              ROK: lipanj /srpanj

33. PLAN rješavanja postojećih problema i
      realizacija novih projekata u oblasti lokalnog
      i cestovnog prometa

                 NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                     Služba za gospodarstvo 
                                     obnovu i razvitak                                        ROK: srpanj

34. ODLUKA o izradi kriterija za dodjelu
      studentskih kredita – stipendija za 
      akademsku 2005/2006. godinu

                NOSITELJ: Općinski načelnik,
                                    Služba za društvene djelatnosti i
                                    Služba opće uprave                                      ROK: srpanj

35. ODLUKA o ustrojavanju općinskog centra
      za motrenje i uzbunjivanje (MIU)

                 NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                     Služba za Civilnu zaštitu                            ROK: srpanj

36. IZRADA izmjene i dopune plana
      «Carski gaj» (Eurodom) 

                 NOSITELJ. Općinski načelnik i
                                     Služba za prostorno uređenje 
                                     i zaštitu okoliša                                           ROK: srpanj/kolovoz
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37. IZMJENA i dopuna proračuna
      za 2005. godinu (prema potrebi)

                 NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                     Služba za financije                                     ROK: srpanj/kolovoz/rujan

38. IZRADA plana «Borasi»

                NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                    Služba za prostorno uređenje 
                                    i zaštitu okoliša                                           ROK: kolovoz/rujan

39. IZRADA plana Broćanac

               NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                   Služba za prostorno uređenje i
                                   zaštitu okoliša                                              ROK: rujan

40. USVAJANJE petogodišnjeg plana i programa
      zaštite i spašavanja od prirodnih i elementarnih
      nepogoda sukladno zakonu i drugim propisima

               NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                   Služba za civilnu zaštitu                             ROK: rujan

41. IZRADA plana «Vinjanski dom - 2003»
               NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                   Služba za prostorno uređenje i
                                   zaštitu okoliša                                             ROK: rujan/listopad

42. IZRADA plana «Blidinje-Jabuka»

               NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                   Služba za prostorno uređenje i 
                                   zaštitu okoliša                                                 
                                                                                                      ROK: rujan/listopad
43. ODLUKA za provođenje kulturnog,
      humanitarnog događaja prigodom 
      Božićnih blagdana

                NOSITELJ: Općinski načelnik,
                                   Služba za društvene djelatnosti,
                                   škole, i kulturne udruge                            ROK: listopad

44. IZRADA izmjene i dopune plana
      «Jukića doci – 2003» (Jukića njive)

               NOSITELJ: Općinski načelnik, i
                                   Služba za prostorno uređenje 
                                   i zaštitu okoliša                                         ROK: listopad/studeni
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45. ODLUKA o pristupanju izradi strategije
       razvoja općine Posušje

               NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                   Služba za gospodarstvo 
                                   obnovu i razvitak                                  ROK: studeni

46. IZRADA plana «Gornji Jukići»,
      rješenje puta Jukića okuč – Gornji Jukići

              NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                  Služba za prostorno uređenje  
                                  i zaštitu okoliša                                     ROK: studeni/prosinac

47. ODLUKA o montažnim objektima

             NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                 Služba za prostorno uređenje
                                 i zaštitu okoliša                                      ROK: studeni/prosinac

48. PRORAČUN općine Posušje
      za 2006. godinu

             NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                 Služba za financije                                ROK: prosinac

49. PROGRAM rada općinskog načelnika
      za 2006. godinu

             NOSITELJ: Općinski načelnik                                 ROK: prosinac 2005 /
                                                                                                           siječanj 2006.

50. ODLUKE i rješenja iz oblasti imovinsko-pravnih
       odnosa 

             NOSITELJ:  Općinski načelnik,
                                  Služba za imovinsko-pravne,
                                  Geodetske poslove i katastar i
                                  Služba za prostorno uređenje i
                                  zaštitu okoliša                                      ROK: travanj, lipanj, kolovoz, 
                                                                                                         listopad i prosinac 

TEMATSKO – ANALITIČKI DIO

1. IZVJEŠĆE o radu općinskog načelnika

             NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                 nadležne službe                                    ROK: travanj
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2. IZVJEŠĆE o radu Vatrogasnog društva

            NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                Vatrogasno društvo                                      ROK: travanj

3. INFORMACIJA o radu Doma zdravlja
    Posušje s osvrtom na funkcioniranje hitne službe

            NOSITELJ: Dom zdravlja Posušje                                  ROK: travanj

4. INFORMACIJA o radu Osnovnih i srednje škole
    u Posušju (informacija o radu, o upisu učenika i
    uvođenju devetogodišnjeg obrazovanja, uvjetima
    rada i stanju školskih objekata

             NOSITELJ: Svaka pravna osoba ponaosob                    ROK: travanj

5. IZVJEŠĆA o radu javne ustanove «Urbikom»,
    javnog poduzeća  «Komrad» i «Akumulacije Tribistovo» d.o.o.

             NOSITELJ: Pravne osobe ponaosob                              ROK: travanj

6. IZVJEŠĆE o radu «Športskog saveza» Posušje

             NOSITELJ: Športski savez                                            ROK: travanj

7. IZVJEŠĆE o izvršenju proračuna za 2004. god.
    (završni račun)

             NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                 Služba za financije                                    ROK: travanj/svibanj
8. IZVJEŠĆE o izvršenju proračuna
     za prvi kvartal 2005. godine

             NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                 Služba za financije                                    ROK: travanj/svibanj

9. IZVJEŠĆE općinskog javnog pravobraniteljstva
    o stanju i aktivnostima u općinskom javnom
    pravobraniteljstvu

             NOSITELJ: Općinski javni pravobranitelj i
                                 Općinsko vijeće                                        ROK: svibanj
    
10. INFORMACIJA o radu Službe za
      zapošljavanje – ispostava Posušje

              NOSITELJ: Služba za zapošljavanje                          ROK: svibanj
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11. IZVJEŠĆE o radu javnih ustanova
      Centra za socijalni rad i Dječjeg vrtića

              NOSITELJ: Pravne osobe ponaosob                               ROK: svibanj

12. IZVJEŠĆE o radu općinskog suda za
      prekršaje Posušje

              NOSITELJ: Općinski sud za prekršaje  i
                                  Općinsko vijeće                                           ROK: lipanj

13. IZVJEŠĆE o radu javnog poduzeća 
      Veterinarske stanice d.o.o. Posušje; Radio Posušje d.o.o. i
      Narodna knjižnica Posušje

              NOSITELJ: Pravna osoba ponaosob                              ROK: lipanj

14. IZVJEŠĆE o provedbi Županijskih
      športskih igara

                NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                    Služba za društvene djelatnosti                ROK: lipanj

15. IZVJEŠĆE o provedbi turnira u nogometu
      «Miljenko Nenadić»

               NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                    Služba za društvene djelatnosti                ROK: lipanj

16. POLUGODIŠNJE izvješće o radu  općinskog načelnika
      (općinski načelnik i nadležne službe)
              NOSITELJ:  Općinski načelnik sa službama                 ROK: srpanj

17. INFORMACIJA o radu porezne uprave
- ispostava Posušje

NOSITELJ: Porezna uprava                                             ROK: srpanj

18. INFORMACIJA o radu policijske
      postaje Posušje (stanje javnog reda i mira,
      sigurnosti prometa, kriminaliteta i drugo)

            NOSITELJ: Policijska postaja Posušje                           ROK: srpanj

19. INFORMACIJA o stanju lova i ribolova
      
           NOSITELJ: Služba za gospodarstvo 
                              obnovu i razvitak i lovačka društva              ROK: srpanj
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20. INFORMACIJA o uzurpacijama zemljišta
      na državnom vlasništvu na području uže
      gradske jezgre

            NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                 Služba za imovinsko pravne,
                                 geodetske poslove i katastar                      ROK: srpanj

21. INFORMACIJA o financiranju gradske
      športske dvorane

            NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                 Služba za financije                                    ROK: srpanj

22. IZVJEŠĆE o polugodišnjem izvršenju 
      proračuna za 2005. godinu

             NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                 Služba za financije                                   ROK: srpanj/kolovoz

23. INFORMACIJA o radu i funkcioniranju
      mjesnih zajednica

             NOSITELJ: Općinski načelnik i 
                                 Služba za opću upravu                             ROK. kolovoz

24. INFORMACIJA o radu zavoda za
      zdravstveno osiguranje – područni ured Posušje

               NOSITELJ: Pravna osoba                                          ROK: kolovoz

25. INFORMACIJA o radu federalnog zavoda za
      mirovinsko i invalidsko osiguranje – ispostava Posušje

  NOSITELJ: Pravna osoba                                           ROK: kolovoz

26. INFORMACIJA o stanju odvoza
      i odlaganja komunalnog otpada

            NOSITELJ: Općinski načelnik,
                                Služba prostornog uređenja 
                                i zaštitu okoliša i
                                Javna ustanova «Urbikom»                       ROK: rujan

27. INFORMACIJA o stanju okoliša na području
      općine Posušje

             NOSITELJ: Općinski načelnik,
                                 Služba za prostorno uređenje i
                                 Zaštitu okoliša i 
                                 Javna ustanova «Urbikom»                     ROK: rujan
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28. INFORMACIJA o nekretninama u
      vlasništvu općine

              NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                  Služba za imovinsko-pravne,
                                  geodetske poslove i katastar                      ROK: rujan

29. IZVJEŠĆE o provedbi kulturnih događanja
      pod nazivom «Posuško ljeto»

              NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                  Služba za društvene djelatnosti                  ROK: rujan

30. IZVJEŠĆE o provedbi ankete kao sredstvu za
                         utvrđivanje prioriteta u mjesnim zajednicama
                         i kriterija za određivanje prioriteta                

              NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                  Služba za opću upravu                               ROK: rujan

31. DEVETOMJESEČNO izvješće o radu
      općinskog načelnika 

               NOSITELJ: Općinski načelnik i                                  ROK: listopad
                                   nadležne Službe

32. INFORMACIJA o privatizaciji poduzeća
      općine Posušje

               NOSITELJ: Služba za gospodarstvo
                                   obnovu i razvitak                                     ROK: listopad

33. INFORMACIJA općinskog izbornog
      povjerenstva o registraciji birača

               NOSITELJ: Općinsko izborno povjerenstvo i
                                   Služba opće uprave                                 ROK: listopad

34. INFORMACIJA o bespravnoj gradnji na
      području općine Posušje

               NOSITELJ:  Općinski načelnik i
                                    Služba za gospodarstvo
                                    obnovu i razvitak                                   ROK: listopad

35. IZVJEŠĆE o devetomjesečnom izvršenju
      proračuna za 2005. godinu               

               NOSITELJ:  Općinski načelnik i
                                    Služba za financije                                 ROK: listopad/studeni
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36. INFORMACIJA o uzurpacijama zemljišta
      u državnom vlasništvu izvan uže gradske jezgre

               NOSITELJ: Općinski načelnik i
                                   Služba za imovinsko-pravne,
                                   geodetske poslove i katastar                    ROK: prosinac

37. Izvješće o radu radnih tijela

               NOSITELJ: Predsjednici radnih tijela                        ROK: prosinac

Općinsko  vijeće  će  sukladno  svojoj  nadležnosti  donositi  i  druge  odluke  kao  i  izmjene 
postojećih odluka sukladno pozitivno zakonskim propisima.
Sukladno svojoj nadležnosti Općinsko vijeće će davati suglasnosti na opće i pojedinačne akte 
općinskih tijela, organizacija i poduzeća te vršiti  izbore i imenovanja razrješenja sukladno 
Zakonu, Statutu i Poslovniku.

Plan rada objavit će se u «Službenom glasniku općine»

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

Broj: 02-02-81/05.                                                                                     PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                   Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...

Na temelju poglavlja IV. Odluke o jedinstvenom kriterijima za konstituiranje novih općina ili 
izmjenu  granica  postojećih  općina  u  Federaciji  Bosne  i  Hercegovine  («Službene  novine 
Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 4/95) i članka 83. Statuta općine Posušje («Službeni 
glasnik  općine»,  broj:  4/04),  na  prijedlog   Mjesne  zajednice  Poklečani,  Općinsko  vijeće 
općine Posušje na sjednici održanoj dana  29.03.2005. godine, d o n i j e l o   j e :

                          
O D L U K U

o određivanju granice za proglašenje novog naseljenog mjesta Masna Luka

I.

Ovom Odlukom određuju se granice za proglašenje novog naseljenog mjesta Masna Luka 
koje glasi:

Opis granice statističkog kruga počinju sa sjevera od kote 1331, ide na jugoistok podnožjem 
planine Lisac, podnožjem Jabuke, prema zapadu podnožjem Ravnih stijena, dalje ide zapadno 
uključujući  Šestiver,  zatim  jugozapadno  do  kote  1308,  pa  sjeverno  na  kotu  1254  i 
sjeveroistočno se spaja sa kotom 1331.
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Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz.

II.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u  «Službenom glasniku općine».

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

Broj: 02-30-64/05.                                                                                     PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                   Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...

Na temelju članka 83. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj: 4/04), i članka 
94.  Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Posušje  («Službeni  glasnik  općine»,  broj:  6/04), 
Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana  29.03.2005. godine, donijelo je:

O D L U K U
o anketi kao sredstvu za utvrđivanje prioriteta u mjesnim zajednicama

i kriterija za određivanje prioriteta

I.
U cilju uključivanja većeg broja građana  u proces planiranja proračuna određuje se Anketa 
kao sredstvo za određivanje prioriteta u mjesnim zajednicama.

II.

Anketom treba obuhvatiti najmanje 20% od broja obitelji u svakoj mjesnoj zajednici, a mora 
biti završena najmanje mjesec dana prije kreiranja prvog nacrta proračuna za narednu godinu. 
Rezultati  ankete  uzet  će  se  u  obzir  pri  raspodjeli  sredstava  i  kreiranju  nacrta  proračuna, 
rukovodeći se kriterijima za odabir prioriteta.

III.

Za organiziranje i provođenje Ankete zadužuje se načelnik općine Posušje i Služba za opću 
upravu, uz suradnju sa predstavnicima mjesnih zajednica i udruga građana.

IV.

Sastavni dio ove Odluke su i Kriteriji, kojim se zbrajaju rezultati anketa u MZ i isti služe za 
utvrđivanje popisa prioriteta u Mjesnim zajednicama.

V.

Zadužuje  se  načelnik  Općine  Posušje  i  Služba  opće  uprave  da nakon dobivenih rezultata 
anketiranja informiraju Općinsko vijeće općine Posušje.
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VI.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine».

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

Broj: 02-02-65/05.                                                                                     PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                   Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...

KRITERIJI  ZA ODREĐIVANJE PRIORITETA

U daljnjem tekstu definiraju se kriteriji po kojima će se vršiti selekcija prioritetnih problema i 
kandidiranih projekata od strane Mjesnih zajednica.

Kriteriji kojima će se vrednovati svaki kandidirani projekt su sljedeći:

 Značaj projekta za građane: - prednost se daje problemima egzistencijalnog značaja 
za građane

     Težina kriterija: 5

- vodosnabdijevanje – 10
- putovi – 9
- električna energija – 8 
- sanacija klizišta – 7 
- poboljšanje  egzistencijalne  oblasti  za  građane  (poljoprivreda,  gospodarstvo, 

stočarstvo itd..) – 6 
- odvođenje otpadnih i atmosferskih voda – 5 
- obrazovanje i šport – 4 
- zaštita okoliša – 3 
- ostalo (ptt mreža, tržni centri, športsko-rekreacijski i turistički centri itd…) – 2 

 ekonomska moć pučanstva i razvijenost područja ili MZ – pri dodjeli sredstava 
obratiti  pozornost  na  nerazvijena  i  rubna  područja  grada  čije  pučanstvo  je 
organizirano, ali nedovoljno materijalno sposobno.

Težina kriterija: 4
Moguće ocjene:    - financijski slabo i gospodarski nerazvijeno područje – 5
                             - financijski jako i gospodarski razvijeno područje – 1 

 organiziranost  i  spremnost  pučanstva  da  osobnim  sredstvima  i zalaganjem 
dijelom sudjeluju u realiziranju projekta

Težina kriterija: 4
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Moguće ocjene:   -     financijska potpora projektu od strane pučanstva do 75% - 5 
- financijska potpora projektu od strane pučanstva do 60% - 4 
- financijska potpora projektu od strane pučanstva do 40% - 3 
- financijska potpora projektu od strane pučanstva do 25% - 2 
- potpora pučanstva samo u radnoj snazi – 1 

 postotak pučanstva općine koji će osjetiti poboljšanje realiziranjem kandidiranog 
projekta

Težina kriterija: 3

Moguće ocjene:   - više od 70% pučanstva – 5 
- od 40% do 70% pučanstva – 4 
- od 10% do 40% pučanstva – 3
- ispod 10% pučanstva – 2

 utjecaj na zapošljavanje i dugoročna samoodrživost projekta – prednost se daje 
proizvodnim inicijativama čijim realiziranjem će se osigurati razvoj određene 
gospodarske grane, zapošljavanje i stjecanje profita 

Težina kriterija: 5

Moguće ocjene: - broj uposlenih veći od 10 nakon realizacije projekta – 5 
                                       - nakon starta projekta u potpunosti samoodrživ i ostvaruje profit – 5
                                       - broj uposlenih od 4 do 9 nakon realiziranja projekta - 4
                                       - projekt zahtijeva sudjelovanje općine u održavanju najmanje 
                                         prve tri godine - 3
                                       - broj uposlenih od 1 do 3 - 3
                                       - nema uposlenih – o 

 stupanj ulaganja od strane općine na tom području u prethodnoj godini ili 
razdoblju – daje se veća potpora područjima koja skorije nisu bila obuhvaćena 
kapitalnim ulaganjima

Težina kriterija: 3

Moguće ocjene:  - nije bilo kapitalnih ulaganja u posljednjih 5 godina – 5
                                 - nije bilo kapitalnih ulaganja u posljednje 4 godine - 4

                                       - nije bilo kapitalnih ulaganja u posljednje 3 godine - 3
                                       - nije bilo kapitalnih ulaganja u posljednje 2 godine - 2 
                                       - nije bilo kapitalnih ulaganja u posljednjoj godini - 1
                                       - postojala su kapitalna ulaganja u posljednjoj godini - 0

 dugoročnost projekta – značaj njegove realizacije za budućnost
 
            Težina kriterija: 3

            Moguće ocjene:  - projekt rješava potrebe zajednice narednih 30 god. – 5
                                        - projekt rješava kratkoročne potrebe zajednice - 3
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 značaj projekta za mlade

Težina kriterija: 3

Moguće ocjene:  - ima posebnog značaja samo za mlade – 5
                            - nema posebnog značaja samo za mlade - 0

 teritorijalna širina i korist
 
       Težina kriterija: 5

        Moguće ocjene:  - korist od realizacije projekta ima cijela općina - 5
                                   - korist od realizacije projekta ima 10 i više MZ - 4
                                   - korist od realizacije projekta ima 3 i više MZ - 3
                                   - korist od realizacije projekta ima 1 kompletna MZ - 2

 postojanje mogućnosti za dobijanje donacije kao potpore projektu van općinskog 
proračuna

Težina kriterija: 4

Moguće ocjene:   - postoji veliko interesiranje donatora  - 5
                            - postoji mali interes donatora - 3
                            - nema interesa donatora  - 0

 ekološki utjecaj na okolinu

Težina kriterija: 4

Moguće ocjene:   - projekt smanjuje sadašnje zagađenje bilo koje vrste - 5
                                        - projekt nema nikakvog uticaja na zagađenje - 3
                                        - projekt zagađuje okoliš - 0
…………………………………………………………………………………………………..
 
Na  temelju  članka  22.  Zakona  o  prostornom  uređenju  («Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke»,  broj:  4/99,  15/01  i  10/03)  i  članka  83.  Statuta  općine  Posušje 
(«Službeni glasnik općine», broj: 4/04), Općinsko vijeće kao nosilac donošenja planova na 
sjednici održanoj dana 29.03.2005. godine, donijelo je

O D L U K U
o usvajanju plana parcelacije 

«SENJAKOVINE (Stari kamenolom)» Posušje

I.

Usvaja se plan parcelacije «SENJAKOVINE (Stari kamenolom)» Posušje koji se donosi radi 
oblikovanja parcele na društvenom zemljištu na lokalitetu «Senjakovine (Stari kamenolom)» 
u  Posušju,  za  izgradnju  Vodospreme  i  postrojenja  za  prečišćavanje  vode  za  piće,  te 
oblikovanja parcele za postavljanje trafostanice.
Urbanističko-tehnički uvjeti dati su u izradi regulacijskog plana.
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Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz plana parcelacije.

II.

Prijedlog  plana parcelacije «SENJAKOVINE (stari kamenolom)» Posušje izradila je Služba 
za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje.

III.

Odluka  o  usvajanju  stupa  na  snagu idućeg  dana od  dana  objave  u  «Službenom glasniku 
općine».

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

Broj: 02-23-66/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                 Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………...

Na  temelju  članka  22.  Zakona  o  prostornom  uređenju  («Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke»,  broj:  4/99,  15/01  i  10/03)  i  članka  83.  Statuta  općine  Posušje 
(«Službeni glasnik općine», broj: 4/04), Općinsko vijeće kao nosilac donošenja planova na 
sjednici održanoj dana 29.03.2005. godine, donijelo je

O D L U K U
o usvajanju plana parcelacije
«SENJAKOVINE»  Posušje

I.

Usvaja se plan parcelacije «SENJAKOVINE» Posušje koji se donosi radi oblikovanja parcele 
na  privatnom  zemljištu  na  lokalitetu  «Senjakovine»  u  Posušju,  za  izgradnju  kontrolno 
regulacijskog  objekta  razvoda  vode  prema  podsustavima:  Posuško  polje,  Virsko  polje  i 
podsustav za Imotski.
Urbanističko-tehnički uvjeti dati su u izradi regulacijskog plana.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz plana parcelacije.

II.

Prijedlog  plana  parcelacije  «SENJAKOVINE»  Posušje  izradila  je  Služba  za  prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje.
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III.

Odluka  o  usvajanju  stupa  na  snagu idućeg  dana od  dana  objave  u  «Službenom glasniku 
općine».
                 Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                 OPĆINA POSUŠJE
               OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 02-23-67/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...

Temeljem  članka  9.  Zakona  o  lokalnoj  samoupravi  («Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke»,  broj:2/99 i  9/00 )  i  članka 28 točke 2.i  7.  Statuta  općine Posušje 
(«Službeni glasnik općine Posušje» broj: 4/2004), Općinsko vijeće općine Posušje, na sjednici 
održanoj dana 29.03.2005 godine, donijelo je:

O  D  L  U  K  U
o posebnoj pristojbi za financiranje komunalne infrastrukture

na području općine Posušje

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom  Odlukom  zamjenjuje  se  Odluka  o  posebnoj  pristojbi  za  financiranje  komunalne 
infrastrukture i športa Općinskog vijeća općine Posušje, broj: 02-15-255/02 od 15.03.2002. 
god. («Službeni glasnik općine Posušje», broj:1/2002) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
posebnoj  pristojbi  za  financiranje  komunalne  infrastrukture  i  športa  broj:02-02-107/03  od 
31.03.2003. god. («Službeni glasnik općine Posušje» broj:1/2003) i regulira posebna pristojba 
za  financiranje  komunalne  infrastrukture  u  općini  Posušje  (u  daljnjem  tekstu:  posebna 
pristojba).

Članak 2.

Obveznici plaćanja posebne pristojbe su porezni obveznici, pravne i fizičke osobe koje imaju 
sjedište ili poslovnu jedinicu na području općine Posušje i koji  su registrirani kao porezni 
obveznik u službenoj evidenciji Porezne ispostave Posušje.

II. OBRAČUN I PLAĆANJE POSEBNE PRISTOJBE
                                     

Članak 3.

Fizičke osobe- porezni obveznici plaćaju posebnu pristojbu u iznosu od 20 KM mjesečno, do 
15 u mjesecu za prethodni mjesec. 

Članak 4.

Pravne  osobe  sa  ukupnim prihodom na  temelju  završnog računa  iz  prethodne  godine  do 
500.000,00 KM, plaćaju posebnu pristojbu u iznosu od 40 KM mjesečno, do 15 u mjesecu za 
prethodni mjesec.
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Članak 5.

Pravne osobe sa ukupnim prihodom na temelju završnog računa iz prethodne godine, preko 
500.000,00 KM plaćaju posebnu pristojbu na sljedeći način:

1.Ukupan prihod od 500.000,00 KM do 5.000.000,00 KM po stopi  od 0,15% na ukupan 
prihod a maksimalno 7.000,00 KM.

2.Ukupan prihod od 5.000.000,00 do 10.000.000,00 KM po stopi od 0,14% na ukupan prihod 
a maksimalno 12.000,00 KM

3.Ukupan prihod od 10.000.000,00 KM do 20.000.000,00 KM po stopi od 0,12% na ukupan 
prihod a maksimalno 20.000,00 KM.

4.Ukupan prihod od 20.000.000,00 KM do 50.000.000,00 KM po stopi od 0,10% na ukupan 
prihod a maksimalno 45.000,00 KM.

5.Ukupan prihod preko 50.000.000,00 KM po stopi od 0,09% na ukupan prihod a maksimalno 
50.000,00 KM.
Utvrđeni  iznos  iz  stavka  1.  ovog  članka,  podijeljen  sa  12,  predstavlja  mjesečni  iznos 
akontacije pravne osobe, koji se plaća do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 6.

Korekcija akontacije, na zahtjev poreznog obveznika iz članka 5. Odluke, može se vršiti na 
temelju polugodišnjeg obračuna, a konačna obaveza utvrđuje se na temelju završnog računa iz 
tekuće godine.

Članak 7.

Sredstva  posebne  pristojbe  uplaćuju  se  u  proračun  općine  Posušje  na  račun  broj: 
3060260000006650 kod HYPO-ALPE-ADRIA BANK ili na račun broj 3382002200101010 
kod UNICREDIT ZAGREBAČKA BANKA d.o.o. Mostar,  sa naznakom «posebna općinska 
pristojba», do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 8.

Postupak utvrđivanja i naplate obaveza po osnovu Posebne pristojbe vodi Porezna uprava.

Članak 9

Sredstva Posebne pristojbe se raspoređuju na način utvrđen posebnom odlukom Općinskog 
vijeća Posušje u skladu sa Statutom općine. 

Članak 10.

Plaćanja  Posebne  pristojbe  oslobođeni  su  pravni  subjekti  koji  se  financiraju  iz  sredstava 
proračuna. 
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III. KAZNENE ODREDBE
Članak 11.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se pravna osoba, a 
odgovorna osoba u pravnoj osobi i vlasnik samostalne radnje u iznosu od 1.000,00 KM do 
2.000,00 KM, ukoliko ne izvrše obvezu utvrđenu ovom odlukom.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.

Stupanjem  na  snagu  ove  odluke  prestaju  važiti  odluke:  Odluke  o  posebnoj  pristojbi  za 
financiranje komunalne infrastrukture i športa Općinskog vijeća općine Posušje, broj:02-15-
255/02  od  15.03.2002.godine  (Službeni  glasnik  općine  Posušje,  broj:1/2002)  i  Odluka  o 
izmjeni i dopuni Odluke o posebnoj pristojbi za financiranje komunalne infrastrukture i športa 
broj: 02-02-107/03 od  31.03.2003. godine (Službeni glasnik općine Posušje, broj:1/2003).

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja  u Službenom glasniku općine Posušje,  a 
primjenjuje se od 01.01.2005. godine.

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

Broj: 02-15-69/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                 Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...

Temeljem članka 16. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine» broj: 4/04) i članka 
94.  Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Posušje  («Službeni  glasnik  općine»,  broj:  6/04), 
Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana  29.03.2005. godine, donijelo je:

O D L U K U
o provedbi i programu kulturnih događanja pod nazivom «Posuško ljeto»

I
Ovom Odlukom određuje se vrijeme održavanja, sadržaj te učesnici u organizaciji događanja 
«Posuško ljeto» 2005. godine kako slijedi:

1. Događanja bi počela 30.05.2005. godine drugim po redu koncertom domoljubnih 
pjesama – Posušje 2005. godine a završila bi tradicionalnim susretom posušana u 
Masnoj luci 16.08.2005. godine.

2. Događanja bi sadržavala sljedeće kulturno – športske aktivnosti:
- koncert domoljubnih pjesama 30.05.2005. 
      Organizator koncerta HKD «Napredak» Posušje.
- Svečani koncert posvećen 10. godišnjici rada  Osnovne glazbene škole u 

Posušju 23.06.2005. godine.
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      Organizator koncerta Osnovna glazbena škola Posušje.
- Seoska olimpijada «Ilijino brdo» 20.07.2005. godine.
      Organizator KUD «Ilijino brdo» Posušje.
- Proslava «Dana domovinske zahvalnosti» u Viru 05.08.2005. godine
      Nositelj organizacije Odbor za proslavu MZ Vir.
- Smotra folklora za djecu i odrasle u trajanju od dva dana sa nastupom više 

folklornih skupina u 8 mjesecu 2005.
      Organizator HKUD «fra Petar Bakula» - Posušje.
- Izložba radova posuških slikara i skulptora u kolovozu 2005.
      Organizator «Matica hrvatska» i HKD «Napredak».
- Promocija knjiga posuških i inih autora u trajanju od dva dana u kolovozu 

2005. godine.
      Organizator «Matica hrvatska» i HKD «Napredak».
- Turnir u malom nogometu Mjesnih zajednica općine Posušje u kolovozu i 

rujnu 2005. godine.
      Organizator turnira «Športski savez» općine Posušje i Hrvatsko planinarsko 
      društvo «Pločno».
- Turnir  «Stokilaša» Rakitno  u malom nogometu - kolovoz i rujan 2005. 

godine.
      Nositelj aktivnosti Organizacijski odbor turnira.
- Tradicionalni turnir za pale branitelje u kick boxu – 13.08.2005. godine.
      Organizator turnira: Športski savez općine te Kick boxing club vitez «Mile 
      Bošnjak» Posušje.
- Susret posušana u Masnoj luci 16.08.2005. godine.
      Organizatori susreta:  Udruga Posušana iz Zagreba, Općinsko Poglavarstvo i 
      HPD «Pločno».
- Tradicionalni turnir juniorskih ekipa u nogometu «Miljenko Nenadić».
- Malonogometni turnir «Ante Bruno Bušić» u Gracu.
- Nekoliko kazališnih predstava u suradnji s kulturnom udrugom  «Glumci u 

Zagvozdu».
- Obilježavanje desetogodišnjice Posuške frame.
- Ostali kulturno – športski događaji.
     
U pojedine od gore narečenih aktivnosti bila bi uključena i udruga «Posuške 
mažoretkinje» Posušje.

II
.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom 
glasniku općine».

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

Broj: 02-40-71/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                 Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
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Na  temelju  članka   51.  Zakona  o  predškolskom  odgoju  i  naobrazbi  («Narodne  novine 
Županije Zapadnohercegovačke», broj: 7/98) i članka 83. Statuta općine Posušje («Službeni 
glasnik  općine»,  broj:  4/04),  Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  sjednici  održanoj  dana 
29.03.2005. godine, donijelo je:

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju

Dječjeg vrtića «Posušje» u Posušju

Članak 1.

U Odluci o utemeljenju Dječjeg vrtića «Posušje» u Posušju («Službeni glasnik općine», broj: 
1/96 i 2/00) članak 2. mijenja se i glasi:
Puni naziv vrtića je: Dječji vrtić «Posušje» u Posušju.
Sjedište vrtića je u Posušju, ul. kralja Zvonimira b.b.

Članak 2.

U članku 3. riječi «80.10 predškolsko i osnovno obrazovanje» zamjenjuju se riječima «80.101 
Predškolsko obrazovanje».

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine».

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

Broj: 02-02-55/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...

Na temelju članka 65. Zakona o upravi («Narodne novine ŽZH», broj 10/99 i 10/04), članka 
2.  Uredbe o načelima ustrojstva  službi  za upravu jedinica lokalne samouprave («Narodne 
novine  ŽZH»,  broj  10/00 i  11/00)  i  članka  38.  Statuta  općine  Posušje  (Službeni  glasnik 
općine», broj 4/04), Općinsko vijeće općine Posušje, na sjednici održanoj dana 29.03.2005. 
godine, donosi

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju službi za upravu općine Posušje

Članak 1.

U Odluci o osnivanju općinskih službi za upravu općine Posušje («Službeni glasnik općine», 
broj 1/98, 2/03 i 6/03), članak 2. mijenja se i glasi:

«Službe za upravu su:
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1. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
2. Služba za financije
3. Služba za gospodarstvo, obnovu, razvitak i civilnu zaštitu
4. Služba za branitelje iz domovinskog rata
5. Služba za prostorno uređenje zaštitu okoliša
6. Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar»

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

«Služba za opću upravu i društvene djelatnosti obavlja upravne i druge stručne poslove koji se 
odnose na oblast rada i radnih odnosa, ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa, radnih knjižica i 
građanskih stanja, poslove matičarstva, vođenje matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, 
knjige državljana, brine o evidentiranju, preuzimanju, sređivanju, zaštiti i korištenju ukupne 
općinske arhivske građe, obavlja i sve opće i pomoćno-tehničke zadatke i poslove i druge 
poslove koji su joj stavljeni u nadležnost i kojima se osigurava njen rad i rad drugih službi za 
upravu općine Posušje, te rješava u upravnim stvarima koje ne spadaju u nadležnost nekog 
drugog organa uprave.
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti obavlja i upravne i druge stručne poslove koji se 
odnose na predškolstvo, osnovno i srednje školstvo, zdravstvo, socijalnu i dječju skrb, zaštitu 
obitelji i druge poslove iz područja socijalne politike, poslove zaštite i korištenja kulturno-
povijesnog i prirodnog nasljeđa, muzejsku, arhivsku, likovnu, glazbenu, knjižničku djelatnost, 
razvoj športa i tjelesne kulture, kao i druge poslove za koje je nadležna.
U okviru ove Službe su i mjesni uredi čiji broj i nadležnosti će se odrediti posebnom odlukom 
Općinskog vijeća.»

Članak 3. 

Članak 4. mijenja se i glasi:

«Služba za gospodarstvo, obnovu, razvitak i civilnu zaštitu obavlja upravne i druge stručne 
poslove  koji  se  odnose  na  industriju,  trgovinu,  ugostiteljstvo,  turizam,  prijevozničku 
djelatnost,  poljoprivredu,  šumarstvo,  lov  i  ribolov,  promet  i  veze,  vodoprivredu  i 
elektroprivredu,  građevinarstvo,  obnovu i  razvitak,  poslove inspekcije u ovim područjima, 
poslove ekonomskog planiranja, statistiku, vrši pripreme analize elaborata i nacrta donesenih 
planova i prati njihovo izvršavanje, kao i druge poslove za koje je nadležna.
Služba za gospodarstvo, obnovu, razvitak i civilnu zaštitu obavlja i upravne i druge stručne 
poslove  koji  se  odnose  na  organiziranje,  vođenje  i  funkcioniranje  zaštite  i  spašavanja  na 
području  općine,  izrađuje  planove  za  zaštitu  od  elementarnih  nepogoda,  provodi  popunu 
postrojbi civilne zaštite i mobiliziranja iste po potrebi, brine se o obuci jedinica civilne zaštite 
i građana, surađuje na ustrojavanju i provođenju vježbi postrojbi civilne zaštite, te obavlja i 
druge poslove za koje je nadležna.»

Članak 4. 

Članak 5. briše se.
Članak 5.

Članak 8a. briše se.
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Članak 6. 

Članak 10. mijenja se i glasi:
Unutarnja  organizacija  općinskih  službi  uređuje  se  Pravilnikom  o  unutarnjoj  organizaciji 
općinskih službi.
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji općinskih službi donosi općinski načelnik uz suglasnost 
Općinskog vijeća.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine».

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

Broj: 02-05-70/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                 Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
                                                                                                                     
Temeljem  članka  7.  i  8.  Zakona  o  pripadnosti  javnih  prihoda  u  Županiji 
Zapadnohercegovačkoj  («Narodne  novine  Županije  Zapadnohercegovačke»,  broj:  3/99)  i 
članka 28. stavka 1. točke 2 i 7. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», 
broj: 4/2004), Općinsko vijeće općine Posušje, na sjednici održanoj dana 29.03.2005. godine, 
donijelo je:

O D L U K U
o dopuni odluke o porezu na tvrtku ili naziv

Članak 1.

U Odluci o porezu na tvrtku ili naziv Općinskog vijeća Posušje («Službeni glasnik općine 
Posušje», broj: 4/2001 i 7/2004) u članku 1. stavak 1. dodaje se:

- proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa ……………………………1.000,00 KM
- ostale poslovne djelatnosti ………………………………………………………600,00 KM
- izdavačka i tiskarska djelatnost; umnožavanje snimljenih zapisa……………….600,00 KM
- proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda ………………………….800,00 KM
- obrada i prerada drva; proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i
   pletarskih materijala, osim pokućstva ………………………………………….600,00 KM
- proizvodnja mineralne vode …………………………………………………….800,00 KM
- uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti ……………………600,00 KM
- proizvodnja metalnih proizvoda osim strojeva i opreme ……………………….800,00 KM  
- proizvodnja električnih strojeva i aparata ………………………………………600,00 KM 
- vađenje ruda metala …………………………………………………………..1.000,00 KM
- restorani (gospodarska društva) ………………………………………………...600,00 KM
- trgovina na malo (gospodarska društva) ………………………………………..600,00 KM
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Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku općine Posušje.

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

Broj: 02-15-68/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                 Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...

Na temelju članka 31. i 94. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik 
općine», broj: 6/04), Općinsko vijeće  općine Posušje na sjednici održanoj dana 29.03.2005. 
godine, donijelo je:

O D L U K U
o dopuni odluke o osnivanju  radnog tijela za pripremu

 kulturnih događanja pod nazivom «Posuško ljeto»

I.

U odluci o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja pod nazivom «Posuško 
ljeto» («Službeni glasnik općine», broj: 2/05), točki I. dodaje se alineja
9. Ljubo Kovač, predstavnik JP Radio Posušje d.o.o.

II.

Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine».
                                                                                                         

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

Broj: 02-40-72/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...

Na temelju članka 16. i 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine Županije 
Zapadnohercegovačke»,  broj:  14/00  i  7/03),  članka  108.  Odluke  o  komunalnom  redu 
(«Službeni glasnik općine», broj:  3/01 i 1/05),  i  članka 131. Poslovnika Općinskog vijeća 
općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj: 6/04),  Općinsko vijeće općine Posušje na 
sjednici održanoj dana  29.03.2005. godine, d o n i j e l o   j e:   
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O D L U K U
o davanju suglasnosti na prijedlog odluke o

cijenama komunalnih usluga za JP «KOMRAD» Posušje

I.

Daje se suglasnost na prijedlog odluke o cijenama komunalnih usluga za JP «KOMRAD» 
Posušje,  koju  je  donio Nadzorni  odbor 25.02.2005.  godine s  tim da se  u članku 7.  riječi 
«cijena odvoza pitke vode» zamijene riječima «cijena dovoza pitke vode (8m3)».

II.

Danom donošenja  konačne odluke o cijenama komunalnih  usluga za  JP «KOMRAD» od 
strane  Nadzornog odbora  prestaje  važiti  Odluka  o  cijenama komunalnih  usluga  za  Javno 
poduzeće «KOMRAD» Posušje («Službeni glasnik općine» broj: 1/02 i 7/04).

III.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine».

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

Broj: 02-23-51/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                Nikola Čutura, v.r.

…………………………………………………………………………………………………...

Na temelju članka 83. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj: 4/04) i članka 
131. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine»,  broj:  6/04), 
Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 29.03.2005. godine, donijelo je:

O D L U K U
o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje

Ugovora u uspostavi regionalnog odbora za upravljanje otpadom

I.

Daje se suglasnost Općinskom načelniku da može potpisati Ugovor o uspostavi regionalnog 
odbora za upravljanje otpadom.
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II.

Ova Odluka će se objaviti u «Službenom glasniku općine».

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

Broj: 02-02-62/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                 Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...

Na temelju članka 16. Zakona o osnovama lokalne samouprave («Službene novine Federacije 
Bosne i Hercegovine», broj: 6/05) i članka 31. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje 
(«Službeni glasnik općine», broj: 6/04), Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj 
dana 29.03.2005. godine, donijelo je:

O D L U K U
o imenovanju dva predstavnika u regionalni

Odbor za upravljanje otpadom

I.

Mario Jukić i Milan Zlopaša imenuju se za predstavnike u regionalni Odbor za upravljanje 
otpadom.
Mario Jukić imenuje se na period od dvije godine, a Milan Zlopaša na period od tri godine.

II.

Predstavnici odbora imaju ovlasti da donose odluke u ime općine sukladno članku 16. Zakona 
o osnovama lokalne samouprave («Službene novine Federacije BiH», broj: 6/95).

III.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom donošenja,  a  objavit  će  se  u   «Službenom glasniku 
općine».

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

Broj: 02-02-63/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                 Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
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Na temelju članka 38. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine Županije 
Zapadnohercegovačke», broj: 7/98) i članka 131 Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje 
(«Službeni glasnik općine», broj: 6/04), Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj 
dana 29.03.2005. godine, d o n i j e l o   j e : 

O  D  L  U  K  U
o davanju suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta

Dječjeg vrtića «Posušje» u Posušju

I

Daje se suglasnost na prijedlog izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića «Posušje» u Posušju 
koju je donijelo Upravno vijeće pod brojem: 01-21/05. od 11.03.2005. godine. 
 

II

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u «Službenom glasniku općine».

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

Broj: 02-02-80/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                 Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
                                                                                                                          
Na temelju članka 19. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije 
Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 34/03), članka 34. Zakona o 
ustanovama  («Narodne  novine  Županije  Zapadnohercegovačke»,  broj:  7/98)  i  članka  83. 
Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine broj: 4/04), Općinsko vijeće općine Posušje 
na sjednici održanoj dana  29.03.2005. godine, d o n i j e l o   j e :

R J E Š E N J E
o razrješenju Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića «Posušje» u Posušju

I.

Razrješava se Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Posušje» u Posušju:

1. Zdravka Marić, predsjednik
2. Suzana Jukić, član
3. Zora Gavran, član
4. Žarko Jurišić, član
5. Branko Širić, član
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II.

Ovo  rješenje  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a  objavit  će  se  u  «Službenom  glasniku 
općine».

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

Broj: 02-05-76/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                 Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
    
Na temelju članka 19. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije 
Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 34/03), članka 34. Zakona o 
ustanovama  («Narodne  novine  Županije  Zapadnohercegovačke»,  broj:  7/98)  i  članka  83. 
Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine broj: 4/04), Općinsko vijeće općine Posušje 
na sjednici održanoj dana  29.03.2005. godine, d o n i j e l o   j e :

R J E Š E N J E
o razrješenju Upravnog vijeća 
Centra za socijalni rad Posušje

I.

Razrješava se Upravno vijeće Centra za socijalni rad Posušje:

1. Vinko Romić, predsjednik
2. Blago Senjak, član
3. Kata Sabljo, član

II.

Ovo  rješenje  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a  objavit  će  se  u  «Službenom  glasniku 
općine».

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

Broj: 02-35-78/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                 Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...
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Na temelju članka 19. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije 
Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 34/03), članka 34. Zakona o 
ustanovama  («Narodne  novine  Županije  Zapadnohercegovačke»,  broj:  7/98)  i  članka  83. 
Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine broj: 4/04), Općinsko vijeće općine Posušje 
na sjednici održanoj dana  29.03.2005. godine, d o n i j e l o   j e :

R J E Š E N J E
o razrješenju Upravnog vijeća javne ustanove 

«URBIKOM» Posušje

I.

Razrješava se Upravno vijeće javne ustanove «Urbikom» Posušje:

1. Ivan Bešlić, predsjednik
2. Ante Kraljević, član
3. Filip Zovko, član
4. Ivan (Veselko) Tokić, član
5. Slobodan Milićević, član

II.

Ovo  rješenje  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a  objavit  će  se  u  «Službenom  glasniku 
općine».

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

Broj: 02-05-79/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                 Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...

Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije 
Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 34/03) i članka 16. Statuta 
Dječjeg vrtića «Posušje» u Posušju broj: 01-73/03 i 01-21/05, nakon provedenog postupka po 
oglasu za imenovanje Upravnih vijeća, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj 
dana  29.03.2005. godine, d o n i j e l o   j e:

R J E Š E N J E
o konačnom imenovanju Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića «Posušje» u Posušju

I.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Posušje» u Posušju imenuju se:  
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1. Danica Jukić, predsjednik
2. Ljubo Kovač, član
3. Stipan Penava, član
4. Zdravka Penava, član
5. Suzana Jukić, član 

II.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine» 
i «Službenim novinama Federacije BiH».

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

Broj: 02-02-73/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                 Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………...

Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije 
Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 34/03) i članka 21. Statuta 
Centra  za  socijalni  rad  Posušje  broj:  197/02,  nakon  provedenog  postupka  po  oglasu  za 
imenovanje  Upravnih  vijeća,  Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  sjednici  održanoj  dana 
29.03.2005.  godine, d o n i j e l o   j e :

R J E Š E N J E
o konačnom imenovanju Upravnog vijeća  

Centra za socijalni rad Posušje

I.
U Upravno vijeće Centra za socijalni rad Posušje imenuju se:  

1. Petar Penava, predsjednik
2. Kata Sabljo, član
3. Branka Landeka, član

II.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine» 
i «Službenim novinama Federacije BiH».

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

Broj: 02-35-74/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                 Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………... 
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Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije 
Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 34/03) i članka 19. Statuta 
javne ustanove za komunalne djelatnosti  Urbikom Posušje  broj:  03/03,  nakon provedenog 
postupka  po  oglasu  za  imenovanje  Upravnih  vijeća,  Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na 
sjednici održanoj dana  29.03.2005. godine, d o n i j e l o   j e 

R J E Š E N J E
o konačnom imenovanju Upravnog vijeća javne ustanove 

«URBIKOM» Posušje

I.

U Upravno vijeće javne ustanove «URBIKOM» imenuju se:  

1. Stipan Penava, predsjednik
2. Željko Knezović, član
3. Ivica Pavković, član
4. Ivan Čutura, član
5. Slobodan Milićević, član 

II.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine» 
i «Službenim novinama Federacije BiH».

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

Broj: 02-05-75/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                 Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………... 
            

Na temelju članka 94 i 33. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik 
općine broj:  6/04),  Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici  održanoj  dana 29.03.2005. 
godine,   d o n i j e l o   j e :

O D L U K U
o razrješenju člana Odbora za proračun, financije i gospodarstvo

I

Razrješava se MARIO JUKIĆ, član Odbora za proračun, financije i gospodarstvo Općinskog 
vijeća općine Posušje.
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II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine».
 
                 Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                 OPĆINA POSUŠJE
              OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 02-02-82/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                 Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………... 

  
Na temelju članka 94 i 33. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik 
općine broj:  6/04),  Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici  održanoj  dana 29.03.2005. 
godine,   d o n i j e l o   j e :

O D L U K U
o izboru člana Odbora za proračun, financije i gospodarstvo

I

U Odbor za proračun, financije i gospodarstvo Općinskog vijeća općine Posušje izabrana je 
ANA GALIĆ, član.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku općine».
 
                 Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                 OPĆINA POSUŠJE
              OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 02-02-83/05.                                                                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 29.03.2005. godine                                                                 Nikola Čutura, v.r.
…………………………………………………………………………………………………... 
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