
Temeljem članka 83. Statuta općine Posušje (»Službeni glasnik općine«, broj 4/04) i članka 7. 
Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Posušje  (»Službeni  glasnik  općine«,  broj  6/04  i  10/05) 
Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 26.2.2007. godine, donijelo je

ETIČKI KODEKS
ZA IZABRANE OPĆINSKE DUŽNOSNIKE

I. UVODNE ODREDBE I DEFINICIJE

Članak 1.
(Definicija termina »izabrani dužnosnik«)

U smislu ovog Kodeksa termin »izabrani dužnosnik« označava bilo koju osobu koja ima mandat 
dobiven:

- putem neposrednog izbora: općinski vijećnici i općinski načelnik;
- posrednim izborom od strane općinskog vijeća: članovi stalnih i povremenih radnih tijela 

koje imenuje općinsko vijeće, članovi upravnih vijeća javnih ustanova i nadzornih odbora 
javnih poduzeća koje imenuje općinsko vijeće.

Članak 2.
(Predmet Kodeksa)

Predmet ovog Kodeksa je preciziranje i uspostava standarda ponašanja izabranih dužnosnika, koje 
građani imaju pravo očekivati prilikom obavljanja njihovih javnih dužnosti, a što će se pozitivno 
odražavati na povećanje povjerenja građana prema držanim institucijama.

II.   OSNOVNA NAČELA PONAŠANJA I DJELOVANJA

Članak 3.
(Načela ponašanja)

Prilikom obavljanja  povjerenih  im dužnosti,  izabrani  dužnosnici  će  služiti  i  djelovati  s  ciljem 
ostvarivanja općih interesa, zalagat će se za ljudska prava te ravnopravnost naroda i građana bez 
obzira na spolnu, dobnu, vjersku i stranačku pripadnost sukladno Europskoj konvenciji o ljudskim 
pravima.

Članak 4.

(Pridržavanje Ustava, zakona i drugih propisa)

Izabrani dužnosnici obavljaju povjerene im dužnosti po zakonu, te se u svim slučajevima moraju 
pridržavati  Ustava,  zakona,  Statuta  općine,  Etičkog  kodeksa  i  drugih  općinskih  propisa 
zanemarujući političku opredjeljenost.

Članak 5.
(Opći interes)

U  obavljanju  svojih  dužnosti  izabrani  dužnosnici  će  služiti  općem  interesu,  a  ne  svom 
neposrednom  ili  posrednom  osobnom  interesu  ili  privatnom  interesu  pojedinaca  ili  grupe 
pojedinaca s ciljem postizanja neposredne ili posredne osobne koristi.
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Članak 6.
(Odgovornost i dosljednost)

Izabrani  dužnosnici  obavljaju  povjerenu  im  dužnost  savjesno  i  odgovorno,  uz  naglašenu 
otvorenost  i  spremnost  da  odgovaraju  za  svoje  postupke,  odluke,  djelovanja  i  ponašanja  te 
spremnost da se izlaže svakom nadzoru koji je u skladu s funkcijom koju obavljaju.
Izabrani dužnosnici su odgovorni lokalnom pučanstvu u mandatnom periodu na koji su izabrani, te 
trebaju nastojati s punom odgovornošću i dosljedno provoditi i poštivati obećanja dana biračkima 
tijekom predizborne kampanje.

Članak 7.

(Načela u komunikaciji s građanima i medijima)

Izabrani  dužnosnici  će  temeljem  zahtjeva  medija  i  građana  pošteno  i  u  potpunosti  pružati 
informacije  vezano  za  njihovo  imovinsko  stanje,  obavljanje  njihovih  dužnosti  i  neće  davati 
povjerljive informacije ili informacije koje se tiču privatnog života vijećnika ili trećih osoba.
Prilikom ostvarivanja komunikacije s građanima i medijima izabrani dužnosnici neće se služiti 
obmanjivanjem, manipulacijom, samopromocijom i nekorektnošću tijekom vođenja dijaloga.

Članak 8.
(Otvorenost prema javnosti)

Izabrani dužnosnici su otvoreni prema javnosti kada su u pitanju odluke koje donose i rad koji 
obavljaju, blagovremeno će obavještavati javnost putem sredstava javnog informiranja i nijednom 
svojom aktivnošću neće izbjegavati da jasno i javno priopće svoje stavove i razloge za vlastite 
odluke i ponašanja, a sve u cilju jačanja povjerenja javnosti prema državnim institucijama.

Članak 9.
(Integritet)

Izabrani dužnosnici neće na sebe preuzimati financijske ili druge obveze prema pojedincima ili 
organizacijama s ciljem stvaranja okruženja u kojemu od istih zauzvrat neposredno ili posredno 
traže širenje vlastitog utjecaja na njih u obavljanju njihove javne funkcije.

Članak 10.

(Ograničenja u obnašanju dužnosti)

U obnašanju povjerenih funkcija izabrani dužnosnici će poštivati prava i ovlaštenja svih drugih 
izabranih dužnosnika suzdržavajući  se od poticanja ili  pomaganja u izvršavanju povjerenih im 
dužnosti, radi dovođenja u privilegiran položaj sebe ili drugih izabranih dužnosnika.

Članak 11.
(Podmićivanje i korupcija)

Prilikom obavljanja svojih javnih dužnosti izabrani dužnosnici ni u kom slučaju ne smiju primati 
ili davati neku naknadu, obećavati nagradu ili kakvu drugu korist ili se ponašati na bilo koji drugi 
način  koji  se  može  okarakterizirati  kao  aktivno  ili  pasivno  podmićivanje  po  važećem 
zakonodavstvu,  a u svezi  s podržavanjem ili  nepodržavanjem određenih prijedloga ili  akata,  a 
posebno  ukoliko  su  ti  stavovi  u  suprotnosti  s  Ustavom,  zakonima,  Statutom i  Poslovnikom i 
drugim propisima.
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III – POSEBNE OBVEZE

Članak 12.
(Korektnost u vođenju predizborne kampanje)

Izabrani dužnosnici  će tijekom predizborne kampanje  pružati  točne informacije  i objašnjenja o 
političkim programima i  neće težiti  pridobivanju glasova birača  na bilo  koji  drugi  način osim 
uvjerljivom argumentacijom i raspravom.
Posebno neće pokušavati pridobiti glasove time što će klevetati druge kandidate, koristiti nasilje, 
prijetnje,  ucjene,  zloupotrebljavati  biračke  popise,  rezultate  glasovanja  ili  pružati  i  obećavati 
usluge.

Članak 13.

(Kultura ponašanja i dijaloga na sjednicama i javnim sastancima)

Izabrani  dužnosnici  moraju  se  ponašati  u  skladu  s  poslovnicima  tijela  u  čijem radu  sudjeluju 
tijekom obavljanja svoje javne dužnosti.
Svi izabrani dužnosnici prilikom iznošenja različitih pogleda i stavova trebaju se koristiti
istinom i argumentima, njegujući kulturu dijaloga, te gradeći na takav način vlastiti dignitet a i 
dignitet institucija u okviru kojih djeluju.
Izbjegavanje  korištenja  izraza koji  mogu vrijeđati  ili  omalovažavati  druge je  obveza izabranih 
dužnosnika  prilikom međusobne  komunikacije  ili  komunikacije  s  javnošću.  Također,  prilikom 
obavljanja svojih dužnosti na sjednicama i javnim sastancima izabrani dužnosnici neće vrijeđati 
svoje sugovornike, koristiti mobitele, upadati u riječ govornicima i činiti ostale radnje kojima se 
ometa tijek sjednice.
Izabrani dužnosnici neće napuštati sjednice prije njihova završetka, a niti tijekom trajanja, a da 
prije  toga  ne  priopće  javno  ili  predsjedavajućem  razlog  privremenog  ili  trajnog  napuštanja 
sjednice.

Članak 14.
(Obveza aktivnog sudjelovanja)

Izabrani dužnosnici imaju obvezu nazočiti svim sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela čiji su 
članovi,  izuzev  u  slučajevima  objektivne  spriječenosti  (npr.  bolest).  U  slučaju  privremene 
nemogućnosti  obnašanja  povjerenih  im  dužnosti,  izabrani  dužnosnici  imaju  obvezu  o  tome 
pravovremeno obavijestiti odgovarajuće osobe (Općinskog načelnika ili predsjednika Općinskog 
vijeća ili  predsjednika radnog tijela),  a sukladno dužnosti  koju obavljaju. Općinski načelnik ili 
predsjednik Općinskog vijeća ili predsjednik radnoga tijela će Vijeće, odnosno članove radnoga 
tijela izvijestiti o razlozima izostanka izabranog dužnosnika.

Članak 15.
(Zabrana favoriziranja)

Izabrani dužnosnici neće obnašati svoje dužnosti, odnosno koristiti ovlaštenja svog položaja u cilju 
ostvarivanja privatnog interesa pojedinaca ili grupe pojedinaca, a radi postizanja neposredne ili 
posredne osobne koristi.

Članak 16.
(Obnašanje vlasti u osobnu korist)

Izabrani dužnosnici neće obnašati svoje dužnosti, odnosno koristiti ovlaštenja svog položaja u cilju 
ostvarivanja svojih vlastitih, neposrednih ili posrednih privatnih ili osobnih interesa.
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Članak 17.
(Sukob interesa)

Izabrani dužnosnici će se u svim slučajevima pridržavati odredaba Zakona o sukobu interesa i 
drugih zakona ili propisa koji definiraju nespojivost dužnosti izabranih dužnosnika s dužnosti ili 
položajem u lokalnoj upravi, državnom tijelu ili javnom poduzeću.
U svim slučajevima nastupanja sukoba interesa ili nespojivosti dužnosti, izabrani dužnosnici će 
odmah prijaviti takav slučaj i odstupiti s određene dužnosti.
Izabrani dužnosnici će se uzdržati od bilo kakve rasprave ili glasovanja ako se razmatra određeni 
akt koji treba biti usvojen i po kojemu bi on,  njegovi srodnici  ili pravni subjekt trebao ostvariti 
kakvu korist ili privilegiju.
Izabrani dužnosnik će se uredno pridržavati zahtjeva za prijavu podataka ili davanje informacija o 
dužnostima koje obnaša, ili promjenu u stanju njegove imovine.

Članak 18.
(Izbjegavanje kumulacije pozicija)

Izabrani dužnosnik će biti  u potpunosti  posvećen ispunjavanju dužnosti  koje mu pripadaju kao 
neposredno izabranom predstavniku, a imenovanja na druge dužnosti  prihvatit  će samo u onoj 
mjeri  koja  neće  umanjivati  njegove  radne  i  druge  sposobnosti  u  smislu  efikasnosti  prilikom 
izvršavanja osnovnih obveza.

Članak 19.
(Diskrecijske nadležnosti)

U obavljanju diskrecijskih nadležnosti,  dakle u djelovanju prema osobnom nahođenju, izabrani 
dužnosnici  neće  sebi  pružati  bilo  kakvu  neposrednu  ili  posrednu  osobnu  prednost  ili  davati 
prednost bilo kojem pojedincu ili grupi pojedinaca, s ciljem ostvarivanja neposredne ili posredne 
koristi od toga.
Za svaku svoju odluku oni će davati iscrpno obrazloženje, uz navođenje svih činjenica na kojima 
je ista zasnovana, a posebno koja pravila i propisi su primjenjeni, uz ukazivanje na to kako njihova 
odluka udovoljava tim pravilima i propisima.
U nedostatku pravila i propisa, obrazloženje odluke će obuhvatiti elemente koji ukazuju na njenu 
uravnoteženost, pravičnost i suglasje s općim interesom.

Članak 20.
(Upravljanje resursima)

Izabrani dužnosnici će s najvećom pažnjom i osjećajem vlastite odgovornosti usmjeravati svoje 
djelovanje i odluke s ciljem upravljanja javnim resursima na efektivan, efikasan i  ekonomičan 
način. Nadalje, izabrani dužnosnici će upravljati imovinom općine i javnim dobrima u skladu s 
propisima i općim interesom, neće poticati na donošenje nepravilnih odluka koje bi mogle donijeti 
osobnu korist ili voditi ostvarenju nečijeg privatnog interesa, uzdržavat će se od svih aktivnosti 
koje bi trebale rezultirati izborom, imenovanjem ili postavljanjem osoba na određene pozicije, a da 
se  pri  tome  ne  provode  propisi,  ne  osigura  postupak  javnog  nadmetanja  i  poštivanja  načela 
kvalitete, profesionalnosti, znanja i sposobnosti.

Članak 21.
(Pridržavanje proračunske i financijske discipline)

Izabrani dužnosnici će se pridržavati proračunske i financijske discipline koja osigurava ispravno, 
efikasno  i  ekonomično  upravljanje  javnim  prihodima,  na  način  reguliran  važećim 
zakonodavstvom.
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U  obavljanju  svojih  dužnosti  izabrani  dužnosnici  neće  učiniti  ništa  čime  bi  pronevjerili 
proračunska sredstva i/ili donacije. Oni neće poduzimati ništa što bi moglo dovesti do toga da se 
proračunska sredstva i/ili donacije koriste neposredno ili posredno u osobne svrhe.

Članak 22.
(Poštivanje uloge zaposlenih u općinskoj upravi)

Izabrani zvaničnici će uvažavati ulogu zaposlenih u općinskoj upravi.
Oni neće zloporabom svog položaja tražiti  od uposlenika u općinskoj upravi da poduzmu bilo 
kakve radnje kojima bi sebi omogućili neposrednu ili posrednu korist.
Oni će se zalagati za sve mjere i aktivnosti koje doprinose unaprjeđenju u obavljanju poslova. 
Poticat  će  i  razvijati  motivacijske  elemente  prema  kojima  svi  zaposleni  trebaju  raditi  brzo  i 
efikasno, stručno i odgovorno, zakonito, pouzdano i kreativno.

IV . PRIMJENA I POŠTIVANJE KODEKSA

Članak 24.
(Primjena Kodeksa)

Kodeks se odnosi na sve izabrane lokalne dužnosnike (definirano u članku 1. ovog Kodeksa), a u 
okviru obavljanja njihovog mandata.

Članak 25.
(Tijelo za praćenje primjene Kodeksa)

Praćenje  rada,  nadzor,  ponašanje  izabranih  dužnosnika  i  rješavanje  prijava  u  svezi  kršenja 
odredaba Kodeksa, vršit će Etički odbor, imenovan od strane Općinskog vijeća.
Etički odbor ima predsjednika i četiri  člana, a sačinjavaju ga predstavnici Općinskog vijeća te 
predstavnici  civilnog  društva  i  uglednih  građana.  Članove  Etičkog  odbora  imenuje  Općinsko 
vijeće na prijedlog Odbora za statut, poslovnik i propise.
Prilikom utvrđivanja pomenutog prijedloga nastojat će se poštivati sljedeći kriteriji:

- politička pripadnost stranci koja participira u Općinskom vijeću,
- nepolitička pripadnost predstavnika civilnog društva,
- zastupljenost mladih,
- zastupljenost obaju spolova.

Etički odbor donosi Poslovnik o svom radu, a za svoj rad odgovara Općinskom vijeću. Mandat 
članova odbora se veže uz mandat Općinskog vijeća koje ih je imenovalo.

Članak 26.
(Prijava kršenja Kodeksa)

Svi  građani  imaju  pravo  i  mogućnost  podnositi  prijave  za  sve  oblike  kršenja  pravila  ovog 
Kodeksa.
Prijave  se  podnose  u  pismenom  obliku  Etičkom  odboru  i  moraju  biti  potpisane  od  strane 
podnositelja. U prijavi se obvezno navode radnje za koje se smatra da čine povredu Kodeksa te 
dokazi kojima se to potvrđuje.
Odbor razmatra prijavu i provodi postupak ispitivanja osnovanosti prijave i nakon toga odlučuje 
postoji li povreda neke od odredaba ovoga Kodeksa.
Ukoliko Odbor procijeni da nije bilo povreda ovog Kodeksa, o tome će obavijestiti podnositelja 
prijave.
Ukoliko ocijeni da je od strane izabranog dužnosnika učinjena povreda neke od odredaba ovog 
Kodeksa,  Odbor  će  dati  svoje  mišljenje,  predložiti  odgovarajuću  mjeru  i  o  tome  izvijestiti 
Općinsko vijeće.
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Općinsko vijeće usvaja i izriče mjeru.

Članak 27.
(Mjere za kršenje Kodeksa)

Mjere za povredu neke od odredaba ovog Kodeksa su: opomena, javna opomena i novčana kazna.
Mjera «opomena» se izvršava saopćenjem predsjedavajućeg Općinskog vijeća o izrečenoj mjeri i 
dostavom primjerka odluke izabranom zvaničniku kome je mjera izrečena.
Mjera  «javna  opomena»  se  izvršava  objavljivanjem odluke  o  «javnoj  opomeni»  u  općinskom 
glasilu  općine  Posušje  («Službeni  glasnik  općine  Posušje»),  na  web stranici  općine  Posušje  i 
lokalnim medijima.
Visina novčane mjere zavisit će od težine povrede, a što će se urediti Poslovnikom o radu Etičkog 
odbora.
O izrečenim mjerama za povredu ovog Kodeksa vodi se evidencija u Stručnoj službi Općinskog 
vijeća.

V – POTPORA KODEKSU

Članak 28.
(Upoznavanje izabranih dužnosnika sa sadržajem Kodeksa)

Izabrani dužnosnici će biti upoznati sa sadržajem ovog Kodeksa.

Članak 29.
(Promocija Kodeksa u javnosti)

Izabrani dužnosnici će podržavati i poticati sve aktivnosti usmjerene ka promociji ovog Kodeksa u 
javnosti i medijima,  s ciljem unapređenja svijesti o načelima sadržanim u Kodeksu.

Članak 30.
(Objavljivanje Kodeksa)

Kodeks stupa na snagu danom objavljivanja u općinskom glasilu općine Posuše («Službeni glasnik 
općine Posušje»).

         Bosna i Hercegovina                                                                              PREDSJEDNICA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                   Helena Lončar, v.r.
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
           OPĆINA POSUŠJE
         OPĆINSKO  VIJEĆE

Broj:01-02-28/07.
Posušje, 26.2.2007. godine

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Na  temelju  članka  23.  Zakona  o  prostornom  uređenju  ("Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke", broj 4/99, 15/01 i 10/03 ) i  članka 31. točka 3. Statuta općine Posušje 
(«Službeni  glasnik  općine  Posušje»  broj:  4/04)  Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  sjednici 
održanoj dana 26.2.2007.godine, donijelo je:
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O  D  L  U  K  U

O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIJSKOG PLANA
"BIOŠTICA"

Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi regulacijskog plana za područje "Bioštica" u Posušju.

Članak 2.
      Područje plana iz ove odluke obuhvaća prostor od oko 3 ha (točna površina će se utvrditi 
prilikom izrade plana)  a njegove granice su  sljedeće:

-Planom treba obuhvatiti kompletne parcele k.č. broj: 2593 i 2592 k.o. Posušje koje su u 
državnom vlasništvu.

Članak 3
     Smjernice za izradu regulacijskog plana za područje "Bioštica" su sljedeće: 
     

1.Za kompletan ovaj lokalitet predvidjeti stambenu, poslovnu i stambeno – poslovnu
 izgradnju.

    Napomena: Poslovni objekti moraju zadovoljavati uvjet da se obavljanjem djelatnosti
u njima ne izazivaju štetne posljedice po okoliš, niti da negativno utječe na javni red i mir tj. da se 
uklapaju u   stambeno – poslovnu zonu. Stambeni i stambeno – poslovni objekti mogu se 
predvidjeti kao objekti za individualno ili kolektivno stanovanje.

Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade  Plana su osigurana u proračunu općine Posušje.

Članak 5.
 Za nositelja priprema za izradu regulacijskog plana područje "Bioštica" određuje se Služba za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje 
Nositelj priprema za izradu Plana će osigurati svu raspoloživu dokumentaciju potrebnu za izradu 
Plana i osigurati suradnju svih korisnika prostora sa ciljem da se izradom regulacijskog plana 
usklade potrebe i planska rješenja.
Nositelj priprema za izradu Plana je posebno obvezan:

1.Osigurati korištenje postojeće prostorno - planske dokumentacije     
2.Osigurati aktualan geodetski snimak za područje obuhvata sa postojećom parcelacijom i 
vlasničkim odnosima
3.Prikupiti katastarske podatke o nadzemnim i podzemnim komunalnim instalacijama, te 
podatke iz područja stanovanja, prometa, zdravstvene, socijalne i dječje zaštite i druga 
raspoložive podatke od utjecaja na prostorni razvoj i zaštitu životnog okoliša.

Članak 6.
 Za izradu Regulacijskog plana za područje "Bioštica" odredit će se najpovoljniji ponuditelj koji će 
biti odabran putem javnog natječaja.
Suglasno uvjetima tenderske dokumentacije, odluke o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuditelju, 
općina Posušje će zaključiti odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa Zakonom o javnim 
nabavkama ( "Službeni glasnik  BiH" broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06). 

Članak 7.
 Nositelj priprema za izradu Plana je obavezan sačiniti program uključivanja javnosti u javne 
rasprave o svim fazama izrade Plana i organizirati njegovo provođenje, te o tome redovito 
informirati Općinsko vijeće.
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Članak 8. 
 Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana njenog objavljivanja u Službenom glasniku 
općine Posušje.

         Bosna i Hercegovina                                                                              PREDSJEDNICA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                  Helena Lončar, v.r.
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
           OPĆINA  POSUŠJE
         OPĆINSKO  VIJEĆE 

Broj:01-23-43/07.
Posušje, 26.2.2007. godine

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na  temelju  članka  23.  Zakona  o  prostornom  uređenju  ("Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke",  broj  4/99,15/01 i  10/03 ) i  članka 31.  točka 3.  Statuta  općine Posušje 
(«Službeni  glasnik  općine  Posušje»  broj:  4/04)  Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  sjednici 
održanoj dana 26.2.2007.godine, donijelo je:

O  D  L  U  K  U
O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIJSKOG PLANA

"JUKIĆA NJIVE"

Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi regulacijskog plana za područje "Jukića njive" u Posušju.

Članak 2.
      Područje plana iz ove odluke obuhvaća prostor od oko 2 ha, (točna površina će se utvrditi 
prilikom izrade plana)  a njegove granice su  sljedeće:
       - Planom treba obuhvatiti područje između naselja Gornji Jukići i naselja uz Zagrebačku ulicu 
te između Ul. Dive Grabovčeve i Ul. fra Rafe Barišića, te riješiti kompletnu  trasu Ulice fra Rafe 
Barišića. Zemljište obuhvaćeno ovim planom je u privatnom vlasništvu. 

Članak 3.

     Smjernice za izradu regulacijskog plana za područje "Jukića njive" su sljedeće: 
     

-Za kompletno područje koje je obuhvaćeno planom "Jukića njive", uzimajući u obzir 
stanje na terenu i već postojeću prostorno - plansku dokumentaciju, predvidjeti stambenu, 
poslovnu i stambeno – poslovnu izgradnju.
     Napomena: Poslovni objekti moraju zadovoljavati uvjet da se obavljanjem djelatnosti u 
njima ne izazivaju štetne posljedice po okoliš, te da nema utjecaja na javni red i mir tj. da se 
uklapaju u stambeno – poslovnu zonu. 

Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade  Plana su osigurana u proračunu općine Posušje.

Članak 5.
Za nositelja priprema za izradu regulacijskog plana područje "Jukića njive" određuje se Služba za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje. 
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Nositelj priprema za izradu Plana će osigurati svu raspoloživu dokumentaciju potrebnu za izradu 
Plana i osigurati suradnju svih korisnika prostora sa ciljem da se izradom Regulacijskog plana 
usklade potrebe i planska rješenja.
Nositelj priprema za izradu Plana je posebno obvezan:

4.osigurati korištenje postojeće prostorno - planske dokumentacije     
5.osigurati aktualan geodetski snimak za područje obuhvata sa postojećom parcelacijom i 
vlasničkim odnosima
6.prikupiti katastarske podatke o nadzemnim i podzemnim komunalnim instalacijama, te 
podatke iz područja stanovanja, prometa, zdravstvene, socijalne i dječje zaštite i druga 
raspoložive podatke od utjecaja na prostorni razvoj i zaštitu životnog okoliša.

Članak 6.
Za izradu Regulacijskog plana za područje "Jukića njive" odredit će se najpovoljniji ponuditelj 
koji će biti odabran putem javnog natječaja.
Suglasno uvjetima tenderske dokumentacije, odluke o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuditelju, 
općina Posušje će zaključiti odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa Zakonom o javnim 
nabavkama ( "Službeni glasnik  BiH" broj: 49/04, 19/05, 52/05,8/06, 24/06, 70/06). 

Članak 7.
Nositelj priprema za izradu plana je obavezan sačiniti program uključivanja javnosti u javne 
rasprave o svim fazama izrade Plana i organizirati njegovo provođenje, te o tome redovito 
informirati Općinsko vijeće.

Članak 8.
  
     Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana  od dana njenog objavljivanja u Službenom glasniku 
općine Posušje.

             Bosna i Hercegovina                                                                            PREDSJEDNICA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                    Helena Lončar, v.r.
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
            OPĆINA POSUŠJE
         OPĆINSKO  VIJEĆE

Broj:01-23-44/07.
Posušje, 26.2.2007. godine

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na  temelju  članka  23  Zakona  o  prostornom  uređenju  ("Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke", broj 4/99,15/01 i 10/03 ) i članka 31. točka 3. Statuta općine Posušje (Sl. 
glasnik  općine  Posušje  broj:4/04)  Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  sjednici  održanoj  dana 
26.2.2007. godine, donijelo je                                                                       
                                                  

O  D  L  U  K  U
O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIJSKOG PLANA

"CVITKUŠA - FRATROVA OGRADA"

Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi regulacijskog plana za područje "Cvitkuša - fratrova ograda" u 
Posušju.
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Članak 2.
 Područje plana iz ove odluke obuhvaća prostor od oko 2 ha, (točna površina će se
 utvrditi prilikom izrade plana).
Planom treba predvidjeti lokaciju nove vodospreme zapremine V = 2 x 500 m2 i trasu   
pristupnog puta od ove vodospreme.
Zemljište obuhvaćeno ovim planom je u privatnom vlasništvu. 

Članak 3.

Smjernice za izradu regulacijskog plana za područje "Cvitkuša - fratrova ograda" su
sljedeće:
      1. Planom "Cvitkuša - fratrova ograda", uzimajući u obzir stanje na terenu i već
postojeću prostorno - plansku dokumentaciju, predvidjet lokaciju za novu vodospremu zapremine 
od V = 2 x 500 m2. Lokaciju nove vodospreme predvidjeti uz istočnu granicu parcele k.č. 
Broj:1686/1 k.o. Posušje (“fratrova ograda”), na koti približno istoj na kojoj se nalazi sadašnja 
postojeća vodosprema (“fratrov bazen”), površina novoformirane lokacije treba da bude od 1 600 
m2 do1 700 m2 .  

         
     2.  Potrebno je definirati trasu pristupnog puta do nove vodospreme i to od križanja
putnog pravca Posušje – Rakitno i puta za Radovanj do nove vodospreme.

-Potrebno je definirati trasu puta za Radovanj do parcele k.č. broj 1686/2 k.o. Posušje.
     

Članak 4.

Sredstva za financiranje izrade  Plana su osigurana u proračunu općine Posušje.

      Članak 5.

Za nositelja priprema za izradu regulacijskog plana područje "Cvitkuša - fratrova ograda" određuje 
se Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje. 
Nositelj priprema za izradu Plana će osigurati svu raspoloživu dokumentaciju potrebnu za izradu 
Plana i osigurati suradnju svih korisnika prostora sa ciljem da se izradom Regulacijskog plana 
usklade potrebe i planska rješenja.
Nositelj priprema za izradu Plana je posebno obvezan:

7.Osigurati korištenje postojeće prostorno - planske dokumentacije     
     2.  Osigurati aktualan geodetski snimak za područje obuhvata sa postojećom parcelacijom
 i vlasničkim odnosima

       3.   Prikupiti katastarske podatke o nadzemnim i podzemnim komunalnim instalacijama,  
  te podatke iz područja stanovanja, prometa, zdravstvene, socijalne i dječje zaštite i druga
  raspoložive podatke od utjecaja na prostorni razvoj i zaštitu životnog okoliša.

Članak 6.

Za izradu Regulacijskog plana za područje "Cvitkuša - fratrova ograda" odredit će se najpovoljniji 
ponuditelj koji će biti odabran putem javnog natječaja.
Suglasno uvjetima tenderske dokumentacije, odluke o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuditelju, 
općina Posušje će zaključiti odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa Zakonom o javnim 
nabavkama ( "Službeni glasnik BiH" broj: 49/04, 19/05, 52/05,8/06, 24/06, 70/06).

Članak 7.
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Nositelj priprema za izradu plana je obavezan sačiniti program uključivanja javnosti u javne 
rasprave o svim fazama izrade Plana i organizirati njegovo provođenje, te o tome redovito 
informirati Općinsko vijeće.

Članak 8.

  Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana  od dana njenog objavljivanja u Službenom glasniku 
općine Posušje.

          Bosna i Hercegovina                                                                                PREDSJEDNICA
FEDERCIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                        Helena Lončar, v.r.
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
        OPĆINA POSUŠJE
      OPĆINSKO  VIJEĆE

Broj:01-23-52/07.
Posušje, 26.2.2007. godine
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na  temelju  članka  2.12.  Izbornog  zakona  Bosne  i  Hercegovine  (»Službeni  glasnik  BiH«, 
broj:23/01,  7/02,  9/02,  20/02,  25/02, 4/04,  20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,  11/06 i  24/06) i 
članka 83. Statuta općine Posušje (»Službeni glasnik općine«, broj:4/04), Općinsko vijeće općine 
Posušje na sjednici održanoj dana  26.2.2007. godine, donijelo je

  

O D L U K U
o  naknadi za rad

Općinskog izbornog povjerenstva Posušje

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad predsjednika i članova Općinskog 
izbornog povjerenstva Posušje.

Članak 2.
Visina naknade za rad u Općinskom izbornom povjerenstvu utvrđuje se u mjesečnom iznosu:

- predsjednik  150,00 KM
- članovi         100,00 KM

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o  naknadi za rad  Općinskog izbornog 
povjerenstva (»Službeni glasnik općine«, broj:2/06).

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u »Službenom glasniku općine«.

             Bosna i Hercegovina                                                                               PREDSJEDNICA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                       Helena Lončar, v.r.
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
               OPĆINA POSUŠJE
            OPĆINSKO VIJEĆE
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Broj:01-02-23/07.
Posušje, 26.2.2007. godine
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 43. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH (»Službene novine 
FBiH«, broj 49/06) i članka 83. Statuta općine Posušje (»Službeni glasnik općine«, broj 4/04) 
Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana  26.2.2007. godine, donijelo je

O D L U K U
o prihvaćanju Sporazuma između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika

i nevladinih organizacija općine Posušje

I.

Općinsko  vijeće  općine  Posušje  prihvaća  Sporazum  između  Općinskog  vijeća,  Općinskog 
načelnika i nevladinih organizacija općine Posušje.

II.

Sastavni dio ove Odluke je Sporazum između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i nevladinih 
organizacija općine Posušje i aneksi I, II, III, IV, i V, koji su sastavni dio uz Sporazum.

III.

Sporazum  iz  točke  I.  ove  Odluke  potpisat  će  predsjednica  Općinskog  vijeća  općine  Posušje, 
Općinski načelnik općine Posušje i ovlašteni predstavnik nevladinih organizacija općine Posušje.

IV.

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

             Bosna i Hercegovina                                                                              PREDSJEDNICA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                       Helena Lončar, v.r.
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
             OPĆINA POSUŠJE
           OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-49-243/06.
Posušje,  26.2.2007. godine

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 83. stavak 3. Statuta Općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“ broj 
4/04) a u skladu s Memorandumom o razumijevanju zaključenim dana 21.12.2005. godine, između 
Općine Posušje i Projekta Upravne Odgovornosti u BiH, Općinsko vijeće  Posušje, na sjednici odr-
žanoj dana 26.2.2007. godine  donijelo je sljedeću:

O D L U K U
o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija Općine Posušje
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I

Usvajaju se pretpostavke, načela i način razrađivanja Programa kapitalnih investicija (skraćeno: 
PKI) Općine Posušje u skladu s Aneksom broj  I ove odluke.

II

Općinski načelnik se obavezuje  razraditi i predložiti Općinskom vijeću nacrt Programa kapitalnih 
investicija za godine: 2007 – 2011  zajedno sa odgovarajućim prijedlogom odluke Općinskog 
vijeća u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke

III

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku općine Posušje.

         Bosna i Hercegovina                                                                                     PREDSJEDNICA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                         Helena Lončar, v.r.
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
        OPĆINA POSUŠJE
    OPĆINSKO  VIJEĆE

Broj:01-14-56/07.
Datum, 26.2.2007. godine
                                           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      
ANEKS I ODLUKE

PRETPOSTAVKE, NAČELA I NAČIN STVARANJA KAPITALNIH INVESTICIJA
OPĆINE POSUŠJE

I. OPĆE PRETPOSTAVKE

1)  Program kapitalnih investicija predstavlja višegodišnji plan razvoja općine Posušje i
poboljšanje standarda u oblasti upravljanja javnim dobrima općine. Njegov cilj je
utvrditi, u okvirima važećih zakonskih propisa i na temelju organizacijskih i
financijskih mogućnosti, visinu dugoročnih izdataka za organiziranu izgradnju,
modernizaciju i poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture općine. Program
također predstavlja osnovni mehanizam koordinacije procesa realizacije investicija.

2) Načela i kriteriji za ocjenjivanje investicijskih projekata će uzimati u obzir sljedeće:

- potrebu dosljednog poboljšanja kvalitete života građana;
- neophodnost unaprjeđenja uvjeta za funkcioniranje gospodarstva na području općine.
- kulturne, ekološke i prostorne uvjete koje općina postavlja;
- utjecaj predložene investicije na realizaciju strateških planova općine;
- utjecaj procesa realizacije Programa na podsticanje sveopćeg razvoja općine
   i na privlačenje inozemnog investicijskog kapitala.

3) Pri donošenju odluka o uključivanju pojedinih projekata u Program kapitalnih
investicija, prednost će imati investicije:
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• čija je realizacija neophodna kako bi se ispunili zakonski uvjeti
• koje su započete i čiji je nastavak neophodan kako bi se postigao predviđeni
   efekt;
• koje omogućavaju povećanje broja novih radnih mjesta;
• koje omogućavaju smanjenje tekućih proračunskih izdataka kroz smanjenje
  troškova održavanja ili opsega posla, ili doprinose rastu općinskih prihoda;
• koje osiguravaju ili unaprjeđuju pružanje usluga znatnom broju građana;
• koje su u skladu s općim očekivanjima javnosti;

4) Kriterije rangiranja investicijskih projekata i principe za njihovo bodovanja će
usvojiti načelnik u formi odluke.

5) Konačna lista investicijskih projekata, prema prihvaćenim kriterijima, će u okviru
Programa kapitalnih investicija biti prilagođena, u svojoj financijskoj razini,
sljedećem:
• višegodišnjoj projekciji općinskih prihoda;
• višegodišnjoj procjeni općinskih tekućih troškova;
• stanje raspoloživih sredstava, za svaku godinu posebno, kao i dugoročno;
• koncepciji financiranja investicija uz pomoć instrumenata zaduživanja (prije
svega, preferencijalnih kredita, općinskih i prihodnih obveznica i investicijskih
kredita);
• mogućnostima financiranja investicija iz vanjskih izvora kapitala u okviru
partnerstva između javnog i privatnog sektora.

II. NAČELA ZA RAZRAĐIVANJE PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA

1) Program kapitalnih investicija će biti:

- petogodišnji program;
- program progresivnog karaktera, što znači da će nakon realizacije projekata predviđenih za I
   godinu biti dopunjavan projektima za novu, petu godinu, koja zaokružuje Program.
   Istovremeno, ukoliko bude potrebno, bit će ažuriran za naredne četiri proračunske godine;
- osnova za izradu investicijskog aneksa proračuna za naredne godine;
- program koji će obuhvaćati općinske investicije koje sprovode općinski ured i gradske   
   organizacijske jedinice (novi građevinski i tehnički poduhvati, ulaganje u   
   rekonstrukciju/obnovu, investicije u cilju modernizacije, investicijska kupovina, poboljšanje);
- pripreman na osnovu jedinstvenog obrasca  Prijedloga za investiranje, dostavljenog u
  formi koju odredi Općinski načelnik, a Program će pripremati vijećnici, radna tijela Vijeća,   
  Općinski načelnik, službe za upravu u općini, gradske organizacijske jedinice i druga tijela   
   subjekti, organizacije i građani općine Posušje.

III. NAČIN RAZRAĐIVANJA PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA.

Rad na Programu će predvoditi Koordinacijski tim, kojeg će imenovati Općinski načelnik, u
suradnji s pojedinim odjelima i organizacijskim jedinicama općine, naročito sa
njenim tehničkim odjelom i odjelom za financije i proračun;
Općinski načelnik će imenovati sastav Koordinacijskog tima za rad na Programu i
odrediti okvir kompetencija članova tima. Ovaj tim će se sastojati od stručnjaka
zaposlenih u općinskoj upravi, predstavnika radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog  načelnika.
U sastav tima trebaju ući i predstavnici lokalnih udruženja građana;
Tim će utvrđivati listu investicijskih projekata prihvaćenih za preliminarnu analizu,
dodjeljivati bodove pojedinim projektima, rangirati ih prema broju bodova, kao i
proslijediti Program kapitalnih investicija Općinskom načelniku. Lista prioritetnih
investicija, kako novih tako i onih koje se nastavljaju od ranije, nakon što je načelnik
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usvoji, će biti osnova za izradu nacrta Programa i prosljeđivanje Općinskom vijeću na
usvajanje;
Općinski načelnik  će u formi odluke odrediti plan i dinamiku rada na Programu, za
vremenski period od 2007-2011 godine.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na  temelju  članka  31.  i  94.  Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Posušje  (»Službeni  glasnik 
općine«, broj 6/04 i 10/05), Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 26.2.2007. 
godine, donijelo je

O D L U K U
o osnivanju stručnog tijela

- Povjerenstva za nadzor realizacije Strategije razvitka općine Posušje 

I.
Ovom Odlukom osniva se stručno tijelo – Povjerenstvo za nadzor realizacije Strategije razvitka 
općine Posušje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.
U Povjerenstvo se imenuju:

1. Ante Bošnjak,  predsjednik
2. Helena Lončar,  član
3. Nikola Čutura,  član
4. Ivan Tokić – Vranković, član
5. Ante Tokić,  član
6. Žarko Jurišić, član
7. Frano Širić, član

III.
Zadatak Povjerenstva je nadzor  realizacije  strateških ciljeva  te redovito  svake godine pismeno 
izvještavati Općinsko vijeće o stupnju realizacije pojedinog strateškog cilja,  odnosno Strategije u 
cjelini.

IV.
Mandata članova povjerenstva traje do isteka mandata izabranih Općinskih vijećnika.

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

        Bosna i Hercegovina                                                                                   PREDSJEDNICA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                      Helena Lončar, v.r.
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
           OPĆINA POSUŠJE
         OPĆINSKO  VIJEĆE

Broj: 01-05-49/07.
Posušje, 26.2.2007. godine
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 28. stavak 1. točka 2. i 83. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik općine 
Posušje», broj 4/04), a u svezi s člankom 31. stavak 3. i člankom 94. Poslovnika Općinskog vijeća 
općine Posušje («Službeni glasnik općine», broj 6/04 i 10/05), Općinsko vijeće općine Posušje, na 
sjednici održanoj dana 26.2.2007. godine, donijelo je
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O D L U K U
o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturno-športskih događanja

pod nazivom «Posuško ljeto»

I

Osniva se radno tijelo za pripremu kulturno-športskih događanja pod nazivom «Posuško ljeto» u 
sljedećem sastavu:

1. Mirko Širić, predsjednik
2. Ante Bošnjak, član
3. Helena Lončar, član
4. Nikola Čutura, član
5. Zdenko Bošnjak, član
6. Vlatko Mišetić, član
7. Tomislav Kovač, član
8. Bernardin Bakula, član
9. Ljubo Kovač, član

II

Radno tijelo je zaduženo za pripremu programa i određivanje termina održavanja kulturnih 
događanja pod nazivom «Posuško ljeto».

III

Radno tijelo iz točke I ove Odluke može angažirati po potrebi vanjske suradnike čiji broj ne može 
biti veći od jedne trećine broja članova radnog tijela.

IV

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju radnog tijela za pripremu 
kulturnih događanja pod nazivom «Posuško ljeto» («Službeni glasnik općine», broj 2/05).

V

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

               Bosna i Hercegovina       
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                       PREDSJEDNICA
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA                                                    Helena Lončar, v.r.
          OPĆINA POSUŠJE
       OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-40-54/07.
Posušje, 26.2.2007. godine                                                                                              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 53.  Zakona o premjeru i  katastru nekretnina  («Službeni list  SR BiH», broj 
22/84,  12/87,  26/90  i  36/90),  i  članka  31.  i  94.  Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Posušje 
(«Službeni  glasnik  općine»,  broj  6/04  i  10/05),  Općinsko  vijeće  općine  Posušje  na  sjednici 
održanoj dana 26.2.2007. godine, donijelo je

O D L U K U
o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje sporne granice između
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k.o. Konjsko Bare, općine Posušje i općine Jablanica

I.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za utvrđivanje sporne granice između k.o. Konjsko Bare, 
općine Posušje i općine Jablanica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.
U Povjerenstvo se imenuju:

1. Dijana Jurišić, predsjednik
Vlado Jurišić, zamjenik predsjednika

2. Ivan Barišić, član
Marko Topić, zamjenik člana

3. Ante Begić, član
Ljubo Sabljo, zamjenik člana

                                                                III.
Zadatak članova Povjerenstva iz prethodnog članka u suradnji s članovima Povjerenstva općine 
Jablanica  je  utvrđivanje  i  obilježavanje  granica  k.o.  Konjsko  Bare,  općine  Posušje  i  općine 
Jablanica.

IV.
Članovi  Povjerenstva  u  suradnji  s  članovima  Povjerenstva  općine  Jablanica  su  dužni  izvršiti 
utvrđivanje granične linije, te postavljanje na terenu graničnih biljega i oznaka na zemljištu, kao i 
zapisničko opisivanje granice s izradom skica razgraničenja.

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

             Bosna i Hercegovina                                                                              PREDSJEDNICA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                      Helena Lončar, v.r. 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
            OPĆINA POSUŠJE
          OPĆINSKO  VIJEĆE

Broj:01-30-57/07.
Posušje, 26.2.2007. godine                                                                                                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temeljem članka 61. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine-u dalj-
njem tekstu Zakon o građevinskom zemljištu («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», 
broj: 25/03, 16/04  i  67/05),  članka 4. Odluke o građevinskom zemljištu
(«Službeni glasnik općine», broj: 3/04 i 11/05) i članka 200. Zakona o upravnom postupku 
(«Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 2/98 i 48/99), postupajući po zahtjevu 
Begić (Petra) Mate iz Graca-općina Posušje, za utvrđivanje prava vlasništva na ostalom državnom 
građevinskom zemljištu na kojem je izgrađena građevina bez građevne dozvole, uz pribavljeno 
Mišljenje Općinskog javnog pravobraniteljstva broj M:6/07, Općinsko vijeće općine Posušje na 
sjednici održanoj dana 26.2. 2007. godine, d o n o s i  
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R J E Š E NJ E

I. Na dijelu ostalog državnog   građevinskog zemljišta označenom kao k.č. broj: 1078, 
upisano u posjedovnom listu broj 152, k.o. Gradac, u površini od 810 m2, vlasništvo-
posjed Općine Posušje sa dijelom 1/1,  utvrđuje se pravo vlasništva u korist  Begić 
(Petra)  Mate  iz  Graca-općina  Posušje,  bespravnog  graditelja  poslovnog  objekta  na 
predmetnom zemljištu. 

II. Na  zemljištu  iz  točke  I.  izreke  rješenja  graditelj-investitor  Begić  (Petra)  Mate  je 
bespravno izgradio zgradu-poslovni objekt za koji se naknadno može izdati odobrenje 
za  građenje-građevna  dozvola,  kako  je  to  predviđeno  urbanističkim  uvjetima-
Suglasnosti  Službe  za  prostorno  uređenje  i  zaštitu  okoliša  broj:  04-23-627/07  od 
09.02. 2007. godine i grafičkom prikazu koji je njen sastavni dio. 

III. Begić (Petra) Mate je dužan na ime naknade za zemljište iz točke I. izreke rješenja 
uplatiti 9 KM ( 7,5 KM-osnovna cijena plus 20% po osnovu bespravne gradnje)  za 
svaki  m2 zemljišta  što  za 810 m2 zemljišta  na kojem je  utvrđeno pravo vlasništva 
iznosi 7 290 KM, na proračun općine Posušje broj:3382002200101010. 

IV. Begić (Petra) Mate je dužan na ime rente za pogodnost građenja na zemljištu iz točke 
I. izreke ovog rješenja uplatiti iznos od 1 316 KM,  koji iznos je utvrđen urbanističkim 
uvjetima-Suglasnošću  Službe  za  prostorno  uređenje  i  zaštitu  okoliša  pod  naprijed 
navedenim brojem, na proračun općine Posušje.

V. Naknadu za uređenje  zemljišta  iz  točke I.  izreke  rješenja  investitoru Begić  (Petra) 
Mati bit će obračunata naknadno, u postupku izdavanja građevne dozvole, uplatnicu 
kao dokaz o uplati navedene naknade isti je dužan dostaviti u spis predmeta jer čini 
njegov sastavni dio. 

VI. Na zemljištu iz točke I. izreke rješenja, po pravomoćnosti ovog rješenja, Zemljišno-
knjižni sud Općinskog suda u Širokom Brijegu će izvršit upis prava vlasništva u korist 
Begić (Petra) Mate iz Graca-općina Posušje sa dijelom 1/1, uz istovremeno brisanje 
ranije izvršenih upisa dok će Služba za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar 
općine Posušje izvršit upis promjena u pogledu posjeda-korištenja.   

O b r a z l o ž e n j e

Begić  (Petra)  Mate  iz  Graca-općina  Posušje  je  podnio  zahtjev  da  mu  se  na  državnom 
građevinskom  zemljištu  iz  točke  I.  izreke  ovog  rješenja,  temeljem  članka  61.  Zakona  o 
građevinskom zemljištu, utvrdi pravo vlasništva na njegovo ime, na kojem zemljištu je izgradio 
zgradu-poslovni objekt bez odobrenja za građenje-građevne dozvole.
U postupku  rješavanja  imovinsko pravnih  odnosa  na  predmetnom  zemljištu  koji  je  prethodio 
donošenju ovog rješenja, nakon pribavljene Suglasnosti-urbanističkih uvjeta i grafičkog prikaza 
koji čini njen sastavni dio Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša broj: 04-23-627/07 od 
09.02. 2007. godine je utvrđeno da se za bespravno izgrađeni poslovni objekt na predmetnom 
zemljištu može naknadno izdati odobrenje za građenje-građevna dozvola.
 U  postupku  je  utvrđeno  da  se,   po  članku  1.   Odluke   o  izmjenama i  dopunama  odluke  o 
građevinskom zemljištu  («Službeni glasnik općine», broj: 11/05),  predmetno zemljište tretira kao 
ostalo građevinsko zemljište-šesta zona. 
Na taj   način  su se  stekli  svi  zakonski  uvjeti  propisani  člankom 61.  Zakona o građevinskom 
zemljištu potrebni da bi Općinsko vijeće moglo utvrdit pravo vlasništva na predmetnom zemljištu 
u korist podnositelja zahtjeva-bespravnog graditelja Begić (Petra) Mate. 
Obveza podnositelja zahtjeva da plati naknadu kao i visinu naknade  za utvrđeno pravo vlasništva 
na zemljištu iz točke I.  izreke rješenja je određena sukladno članku 3.  Odluke o izmjenama i 
dopunama odluke o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik općine», broj: 11/05), a u svezi 
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članka 2. stavak 2. i članka 38. stavak 2. Odluke o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik 
općine», broj: 3/04).

Naknada i visina naknade na ime rente po osnovu prirodnih pogodnosti građenja na predmetnom 
zemljištu,  koja  je  navedena  u  točki  IV.  izreke  rješenja,  je  utvrđena  urbanističkim  uvjetima-
Suglasnosti Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša pod naprijed navedenim brojem, a koja 
čini sastavni dio ovog rješenja. 

       Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe 
Županijskom sudu u Širokom Brijegu, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. 

              Bosna i Hercegovina                                                                           PREDSJEDNICA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                   Helena Lončar, v.r.
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
             OPĆINA POSUŠJE
           OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 05-31-21/07 
Posušje, 26.2. 2007. godine

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Temeljem članka 61. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine-u dalj-
njem tekstu Zakon o građevinskom zemljištu («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine«, 
broj: 25/03, 16/04 i 67/05), članka 4. Odluke o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik općine 
Posušje» broj: 3/04  i 11/05), članka 200. Zakona o upravnom postupku («Službene novine Fede-
racije Bosne i Hercegovine», broj:2/98 i 48/99), postupajući po zahtjevu « KETELLE-IVA» d.o.o. 
Posušje, za utvrđivanje prava vlasništva na državnom gradskom  građevinskom zemljištu u pred-
metu  broj:05-31-1116/06.,  uz  pribavljeno  Mišljenje  Općinskog  javnog  pravobraniteljstva  broj 
M:2/07. Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 26.2. 2007. godine, d o n o s i 

R J E Š E NJ E

     I.   Utvrđuje se da je»  KETELLE-IVA« d.o.o. Posušje vlasnik i korisnik dijela državnog 
gradskog   građevinskog  zemljišta  označenog  kao  k.č.  broj:2190/1,  Meljakuša  III,  upisano  u 
posjedovnom listu 136, k.o. Posušje, u površini od 128,0 m2.      

     II.  Građevinsko  zemljište  iz  točke  I.  izreke  ovog  rješenja  po  urbanističkim  uvjetima-
SUGLASNOSTI  Službe  za  prostorno  uređenje  i  zaštitu  okoliša  općine  Posušje   broj:  04-23-
1107/06 od 22.12. 2006. godine i grafičkim prikazom koji je njen sastavni dio,  je sastavni dio 
građevinske parcele označene kao k.č. broj: 2190/216, Meljakuša III, upisane u posjedovnom listu 
broj 1973, k.o. Posušje, površine 607 m2, vlasništvo-posjed « KETELLE-IVA « d.o.o. Posušje, 
bez čijeg se  pripajanja  ne  može  izdati  građevna  dozvola  podnositelju  zahtjeva,   za bespravno 
izgrađeni  stambeno-poslovni objekt na navedenoj građevinskoj parceli.   

    III.  «KETELLE-IVA« d.o.o. Posušje  je dužno uplatiti,  na ime naknade, za utvrđeno pravo 
vlasništva na zemljištu iz točke I. izreke rješenja,  22,5 KM  (15 KM-osnovna cijena  plus 50% 
po osnovu bespravne gradnje)  za svaki m2 zemljišta na kojem je utvrđeno pravo vlasništva, što 
za površinu od 128,0 m2 iznosi 2 880 KM, na proračun Općine broj: 3382002200101010  .    
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   IV. «KETELLE-IVA« d.o.o. Posušje je dužno na ime rente za pogodnost građenja na zemljištu 
iz  točke I.  i  II.  izreke rješenja,  uplatiti  iznos od  10 688 KM na proračun Općine,  čiji  broj  je 
naveden u točci III. izreke ovog rješenja.  

  V.   Naknada za uređenje predmetnog zemljišta «KETELLI-IVA« d.o.o Posušje, će biti naknadno 
obračunata,  u  postupku  izdavanja  građevne  dozvole,  koju  naknadu  treba  uplatiti  na  proračun 
Općine, a uplatnicu kao dokaz o uplati dostavit u spis predmeta jer čini njegov sastavni dio.     

VI. Na zemljištu iz točke I.  izreke ovog Rješenja, po pravomoćnosti rješenja, Zemljišno
knjižni  ured  Općinskog  suda  u  Širokom  Brijegu  će  izvršit  upis  prava  vlasništva  u  korist 
«KETELLE-IVA» d.o.o. Posušje sa dijelom 1/1, uz istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa 
dok će Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove općine Posušje izvršiti upis promjena u 
pogledu posjeda-korištenja. 

O b r a z l o ž e n j e

«KETTELE-IVA« d.o.o. Posušje, se obratilo zahtjevom broj: 05-31-1116/06  da mu se sukladno 
članku 61. Zakona o građevinskom zemljištu utvrdi pravo vlasništva na zemljištu iz točke I. izreke 
rješenja,  kako  bi  njegovim  pripajanjem  zemljištu  iz  točke  II.  izreke  rješenja,  a  koje  po 
urbanističkim uvjetima-Suglasnosti Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje 
broj:  04-23-1107/06 od 22.12. 2006. godine i grafičkom prikazu koji je njen dio, čini sastavni dio 
građevinskog zemljišta iz točke II. izreke rješenja , a što je zakonski uvjet da se za već izgrađeni 
objekt  podnositelja  zahtjeva  na  zemljištu  iz  točke  II.  izreke  rješenja  može   naknadno  izdati 
odobrenje za građenje-građevna dozvola. 
U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja pristupilo se rješavanju imovinsko pravnih 
odnosa  na  predmetnom zemljištu.  Iz   pribavljene  Suglasnosti-Urbanističkih  uvjeta   Službe  za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša broj:04-23-1107/06. je utvrđeno da se  za izgrađeni  objekt 
podnositelja zahtjeva, na zemljištu iz točke II. izreke rješenja, može naknadno izdati odobrenje za 
građenje-građevna dozvola uz uvjet  da  mu se pripoji   građevinsko zemljište (koje je državno 
vlasništvo) iz točke I. izreke rješenja, jer čine jedinstvenu urbanističko-građevinsku cjelinu. 
Na taj način su se stekli zakonski uvjeti potrebni da se utvrdi pravo vlasništva, na građevinskom 
zemljištu iz točke I. izreke rješenja koje čini sastavni dio građevinskog zemljišta iz točke II. 
izreke  rješenja  na  kojem je  izgrađena  zgrada  bez  odobrenja  za  građenje-građevne  dozvole,  u 
korist  podnositelja  zahtjeva,  sukladno  članku  61.  Zakona  o  građevinskom  zemljištu,  te  je 
riješeno kao u izreci ovog rješenja.    
Visina naknade za utvrđeno pravo vlasništva na zemljištu iz točke I izreke rješenja a koja je 
navedena u točki III. izreke rješenja, je određena sukladno članku 3. Odluke o izmjenama i 
dopunama odluke o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik općine», broj: 11/05),  a u svezi 
članka 2. stavak 1. i članka 38. stavak 1. Odluke o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik 
općine», broj: 3/04).

Visina naknade na ime rente, po  osnovu prirodnih pogodnosti građenja, navedena u  točki  IV. 
izreke rješenja,  je  utvrđena Urbanističkim uvjetima-Suglasnosti  Službe za prostorno uređenje  i 
zaštitu okoliša broj: 04-23-1107/06 od 22.12. 2006. godine.  
Pouka o pravnom lijeku: 
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe 
Županijskom sudu u Širokom Brijegu u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

              Bosna i Hercegovina                                                                               PREDSJEDNICA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                        Helena Lončar, v.r.
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
              OPĆINA POSUŠJE
             OPĆINSKO VIJEĆE
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Broj: 05-31-1116/06 
Posušje, 26.2.2007. godine   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o građevinskom zemljištu («Službene novine Federacije 
BiH», broj 25/03, 16/04, 67/05),  članka 200. Zakona o upravnom postupku («Službene novine 
Federacije Bosne i Hercegovine», broj 2/98) i članka 28. Statuta općine Posušje (»Službeni glasnik 
općine Posušje», broj 4/04), Odluke o građevinskom zemljištu («Službeni glasnik općine Posušje», 
broj  3/04  i  11/05),  Mišljenja  Općinskog  javnog  pravobraniteljstva  Posušje  broj  M:5/07.  po 
zahtjevu  broj:05-31-1033/06.  Nedjeljko  (Joze)  Šušnjar  iz  Posušja  za  dodjelu  na  korištenje 
zemljišta, Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana 26.2.2007. godine, donijelo je

R J E Š E N J E

I. Dio k.č.broj 2593/1 upisan u p.l. 136 korisnik općina Posušje k.o. Posušje površine 
1239  m2  dodjeljuje  se  Nedjeljku  (Joze)  Šušnjar  radi  preoblikovanja  građevinske 
parcele.

II. Dodijeljeno zemljište iz točke I. ovog rješenja koje će nositi oznaku k.č.broj 2593/6 
pripaja  se  izgrađenom građevinskom zemljištu  k.č.broj  2593/2  k.o.  Posušje  čiji  je 
investitor Nedjeljko (Joze) Šušnjar i čini ukupnu površinu od 1939 m2 zemljišta pod 
zgradom i zemljišta koje služi za redovnu uporabu zgrade prema Suglasnosti broj:04-
23-259/07. od 22.01.2007. godine i grafičkom prikazu Službe za prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša općine Posušje preoblikovane parcele k.č.broj 2593/2 k.o. Posušje. 

            Skica zemljišta iz točke II. ovog rješenja čini sastavni dio ovog rješenja.
III. Nedjeljko (Joze) Šušnjar iz Posušja dužan je platiti naknadu iz točke I. ovog rješenja: 

za dodijeljeno zemljište na ime naknade za svaki m2 zemljišta po cijeni od 7.5 KM što 
za 1239 m2 zemljišta iznosi 9.292.5 KM (slovima:devet tisuća dvjesto devedeset dvije 
konvertibilne  marke  i  pedeset  feniga)  uplatiti  na  žiroračun  općine  Posušje 
broj:3382002200101010 s naznakom naknada za građevinsko zemljište.

IV. Na zemljištu iz točke I. i II. ovog rješenja po pravomoćnosti ovog rješenja izvršit će se 
promjene u katastarskom operatu u pogledu prava korištenja i posjeda, a Zemljišno-
knjižni ured Općinskog suda u Širokom Brijegu izvršit će uknjižbu prava vlasništva u 
korist Nedjeljko (Joze) Šušnjar iz Posušja,  uz istovremeno brisanje ranije izvršenih 
upisa na tom zemljištu i to u roku od 15 dana nakon što investitor podnese dokaz da je 
platio naknadu iz točke I. ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Nedjeljko (Joze) Šušnjar iz Posušja, podnio je zahtjev broj:05-31-1033/06. od 07.11.2006. godine 
da mu se dodjeli  određena površina zemljišta iz točke I.  ovog rješenja u svrhu preoblikovanja 
parcele k.č.broj 2593/2.
Organ uprave nakon provedenog postupka utvrdio je sljedeće činjenično stanje:
- da na lokalitetu gdje se nalazi predmetno zemljište prostornim planom, a ni planom parcelacije 
nije utvrđena površina zemljišta potrebna za redovnu uporabu zgrade podnosioca zahtjeva koja je 
sagrađena na k.č.broj 2593/2 k.o. Posušje.
- da je na temelju Suglasnosti i grafičkog prikaza broj:04-23-259/07. od 22.01.2007.
godine Službe  za prostorno uređenje  i  zaštitu  okoliša  općine  Posušje  određen oblik,  granice  i 
površina predmetne preoblikovane parcele.
Slijedom naprijed iznijetog sukladno članku 40. stavka 2. riješeno je kao u izreci ovog rješenja.
Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može 
izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Županijskom sudu u Širokom 
Brijegu u roku od 30 dana po prijemu rješenja. Tužba se podnosi u dva primjerka neposredno 
Sudu.
         Bosna i Hercegovina                                                                      PREDSJEDNICA
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FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                           Helena Lončar, v.r.
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
       OPĆINA POSUŠJE
     OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:05-31-1033/06.
Posušje, 26.2.2007. godine
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na  temelju  članka  78.  Zakona  o  osnovnom  školstvu  (»Narodne  novine  Županije 
Zapadnohercegovačke« broj: 6/04 i 8/04) i članka 83. Statuta općine Posušje (»Službeni glasnik 
općine«, broj 4/04), Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj dana  26.2.2007. godine, 
donijelo je

R J E Š E N J E
o razrješenju člana Školskog odbora

Osnovne škole Ante Brune Bušića Rakitno

I.

Dragan  Soldo,  razrješava  se  članstva  u  Školskom  odboru  Osnovne  škole  Ante  Brune  Bušića 
Rakitno zbog podnošenja ostavke iz razloga nespojivosti s dužnosti vijećnika u Općinskom vijeću.

II.

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

               Bosna i Hercegovina                                                                           PREDSJEDNICA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                     Helena Lončar, v.r.
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
          OPĆINA POSUŠJE
         OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-38-7/07.
Posušje, 26.2.2007. godine

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH 
(»Službene  novine  FBiH«,  broj:  34/03),  članka  78.  Zakona  o  osnovnom školstvu  (»Narodne 
novine Županije  Zapadnohercegovačke« broj:  6/04 i  8/04) i  članka 83.  Statuta  općine Posušje 
(»Službeni glasnik općine«, broj 4/04) i nakon provedenog postupka po javnom oglasu za izbor 
člana Školskog odbora,  Općinsko vijeće općine Posušje  na sjednici  održanoj  dana  26.2.2007. 
godine, donijelo je

R J E Š E N J E
o izboru člana Školskog odbora

Osnovne škole Ante Brune Bušića Rakitno

I.
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U Školski odbor Osnovne škole Ante Brune Bušića Rakitno izabran je  Ivica Pavković.

II.
Mandat člana Školskog odbora iz članka I. ovog Rješenja traje do isteka mandata na koje je 
imenovan Školski odbor navedene škole.

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

            Bosna i Hercegovina                                                                           PREDSJEDNICA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                   Helena Lončar, v.r.
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
          OPĆINA POSUŠJE
         OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-38-48/07.
Posušje, 26.2.2007. godine

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 83. Statuta općine Posušje (»Službeni glasnik općine«, broj 4/04) i članka 100. 
Poslovnika  Općinskog  vijeća  općine  Posušje  (»Službeni  glasnik  općine«,  broj  6/04  i  10/05), 
Općinsko vijeće općine Posušje na sjednici održanoj 26.2.2007. godine, donijelo je:

Z A K L J U Č A K
o usvajanju izvješća o radu

Centra za socijalni rad Posušje za 2006. godinu

I.
Usvaja se izvješće Centra za socijalni rad Posušje za 2006. godinu.

II.
Ovaj Zaključak će se objaviti u »Službenom glasniku općine«.

          Bosna i Hercegovina                                                                                 PREDSJEDNICA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                      Helena Lončar, v.r.
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
          OPĆINA POSUŠJE
       OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-05-27/07.
Posušje, 26.2.2007. godine

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na temelju članka 3.8 stavak 1. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (« Službeni glasnik 
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BiH» broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06 i 24/06) 
i  članka  2.  stavak  2.  Naputka  o  načinu  i  nadležnostima,  odgovornosti  za  rad  i  rokovima  za 
uspostavljanje  centra za birački  popis  («Službeni glasnik  BiH» broj:  36/06)  Općinski  načelnik 
Općine Posušje donosi:

O D L U K U
o dopuni Odluke o uspostavljanju Centra za birački

popis općine Posušje

I

U Odluci o uspostavljanju Centra za birački  popis  općine Posušje («Službeni glasnik općine», 
broj:5/06) u članku VIII na kraju teksta dodaje se rečenica koja glasi «Visina naknade u neizbornoj 
godini utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 50 KM.

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

       BOSNA I HERCEGOVINA                                                             OPĆINSKI  NAČELNIK
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                 Ante Bošnjak, v.r.
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
          OPĆINA POSUŠJE
       OPĆINSKI  NAČELNIK

Broj:01-62/07.
Posušje, 12.2.2007. godine

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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