
Na  temelju  članka  21,  22.  i  23.  Zakona  o
prostornom  uređenju  („Narodne  novine
Županije  Zapadnohercegovačke“,  broj:  4/99,
15/01,  10/03  i  18/11)  i  članka  24.  točka  5.
Statuta  općine  Posušje  („Službeni  glasnik
općine  Posušje“,  broj  1/08,  8/08  i  2/10),
Općinsko vijeće općine Posušje na 35. sjednici
održanoj dana  7.7.2016. godine, donijelo je:
 

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

regulacijskog plana
„VICANOV BRIJEG“ (Weltplast)

Članak 1.
Ovom  odlukom  pristupa  se  izradi  izmjene  i
dopune  regulacijskog  plana   „VICANOV
BRIJEG“  (Weltplast)  u  cilju  preoblikovanja
postojećih  i  definiranja  novih  građevinskih
parcela  na  lokalitetu  „Vicanov  Brijeg“  u
naselju  Rastovača,  na  kojem  se  nalazi
proizvodno poslovni objekt „Weltplast“ d.o.o.
Posušje. 

Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
koje  se  nalazi  u  naselju  Rastovača  općina
Posušje  i  planom  trebaju  biti  obuhvaćene
parcele  na  kojima  se  nalazi  proizvodno
poslovni  objekt  „Weltplast“  d.o.o.  Posušje i
susjedne  parcele  (koliko  to  bude  potrebno)
koje se nalaze na predmetnom lokalitetu.

Članak 3. 
Smjernice  za  izradu  predmetnog  plana  su
sljedeće:
Za  područje  koje  je  obuhvaćeno predmetnim
planom  uzimajući  u  obzir  stanje  na  terenu
izvršiti preoblikovanje postojećih i definiranje
novih  građevinskih  parcela  na  lokalitetu
„Vicanov  Brijeg“  u  naselju  Rastovača,  na
kojem  se  nalazi  proizvodno  poslovni  objekt
„Weltplast“  d.o.o.  Posušje,  za  potrebe
izgradnje novih objekata u sklopu proizvodno
poslovnog objekta „Weltplast“ d.o.o. Posušje.

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

Članak 5.
Za  nositelja  pripreme  za  izradu  predmetnog
plana,  određuje  se  Službe  za  imovinsko-
pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje. 

Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana
će  osigurati  svu  raspoloživu  dokumentaciju
potrebnu za izradu Plana i  osigurati  suradnju
svih korisnika prostora s ciljem da se izradom
regulacijskog plana usklade potrebe i planska
rješenja.

Članak 6.
Za  izradu  predmetnog  plana  odredit  će  se
najpovoljniji  ponuditelj  koji  će  biti  odabran
putem javnog natječaja.
Suglasno  uvjetima  tenderske  dokumentacije,
odluke  o  dodjeli  ugovora  najpovoljnijem
ponuditelju,  općina  Posušje  će  zaključiti
odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa
Zakonom  o  javnim  nabavama  („Službeni
glasnik BiH“, broj 39/14).

Članak 7.
Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana
je  obavezan  sačiniti  program  uključivanja
javnosti u javne rasprave o svim fazama izrade
Plana  i  organizirati  njihovo provođenje,  te  o
tome  redovito  informirati  Općinsko  vijeće.
Javna rasprava će trajati  30 dana.

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

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

Broj: 01-23-94/16                                   PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na  temelju  članka  21.,  22.  i  23.  Zakona  o
prostornom  uređenju  („Narodne  novine
Županije  Zapadnohercegovačke“,  broj:  4/99,
15/01,  10/03  i  18/11)  i  članka  24.  točka  5.
Statuta  općine  Posušje  („Službeni  glasnik
općine  Posušje“,  broj  1/08,  8/08  i  2/10),
Općinsko vijeće općine Posušje na 35. sjednici
održanoj dana  7.7.2016. godine, donijelo je:
 

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

regulacijskog plana RIČINA - IGM

Članak 1
Ovom  odlukom  pristupa  se  izradi  izmjene  i
dopune  regulacijskog  plana  RIČINA  –  IGM
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kojim  je  obuhvaćeno  zemljište  na  kojem  se
nalazi  poduzeće za proizvodnju građevinskog
materijala „IGM“ Posušje, na lokalitetu Ričina
- Rudežine, općina Posušje, u cilju parcelacije
definiranja  parcele  za  potrebe  navedenog
proizvodnog poduzeća i definiranja pristupnih
putova  kako do  predmetne  parcele  tako i  do
ostalih parcela koje se nalaze na predmetnom
lokalitetu.

Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćen je lokalitet na
kojem  se  nalazi  poduzeće  za  proizvodnju
građevinskog  materijala  „IGM“  Posušje,  na
lokalitetu Ričina -  Rudežine,  općina Posušje,
kako  bi  se  definirala  parcela  za  potrebe
navedenog proizvodnog poduzeća  i  definirali
pristupni  putovi  kako  do  predmetne  parcele
tako  i  do  ostalih  parcela  koje  se  nalaze  na
predmetnom lokalitetu.

Članak 3.
Smjernice  za  izradu  predmetnog  plana su
sljedeće: 
Za  područje  koje  je  obuhvaćeno predmetnim
planom  uzimajući  u  obzir  stanje  na  terenu
izvršiti  definiranje  parcele  za  potrebe
navedenog proizvodnog poduzeća i definiranje
pristupnih putova kako do predmetne parcele
tako  i  do  ostalih  parcela  koje  se  nalaze  na
predmetnom  lokalitetu.  Planom  obuhvatiti  i
susjedne  parcele  onoliko  koliko  to  bude
potrebno.

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

Članak 5.
Za  nositelja  pripreme  za  izradu  predmetnog
plana,  određuje  se  Služba  za  imovinsko-
pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje. 
Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana
će  osigurati  svu  raspoloživu  dokumentaciju
potrebnu za izradu Plana i  osigurati  suradnju
svih korisnika prostora s ciljem da se izradom
regulacijskog plana usklade potrebe i planska
rješenja. 

Članak 6.
Za  izradu  predmetnog  plana  odredit  će  se
najpovoljniji  ponuditelj  koji  će  biti  odabran
putem javnog natječaja. 
Suglasno  uvjetima  tenderske  dokumentacije,
odluke  o  dodjeli  ugovora  najpovoljnijem

ponuditelju,  općina  Posušje  će  zaključiti
odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa
Zakonom  o  javnim  nabavama  („Službeni
glasnik BiH“, broj 39/14).

Članak 7.
Nositelj pripreme za izradu plana je obavezan
sačiniti program uključivanja javnosti u javne
rasprave  o  svim  fazama  izrade  Plana  i
organizirati  njihovo  provođenje,  te  o  tome
redovito  informirati  Općinsko  vijeće.  Javna
rasprava će trajati  30 dana.

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

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

Broj: 01-23-100/16                                  PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na  temelju  članka  21.,  22.  i  23.  Zakona  o
prostornom  uređenju  („Narodne  novine
Županije  Zapadnohercegovačke“,  broj:  4/99,
15/01,  10/03  i  18/11)  i  članka  24.  točka  5.
Statuta  općine  Posušje  („Službeni  glasnik
općine  Posušje“,  broj  1/08,  8/08  i  2/10),
Općinsko vijeće općine Posušje na 35. sjednici
održanoj dana  7.7.2016. godine, donijelo je:
 

O D L U K U
o pristupanju izradi regulacijskog plana

granični prijelaz „OSOJE“ 

Članak 1.
 Ovom  odlukom  pristupa  se  izradi
regulacijskog plana granični prijelaz „OSOJE“
kojim  je  obuhvaćeno  zemljište  uz  granični
prijelaz  u  cilju  izgradnje  objekata  graničnog
prijelaza i uređenje zemljišta oko njega kako bi
se  napravio  jedan  uređen  međunarodni
granični prijelaz koji je od ogromnog značaja
privredi i  stanovnicima općine Posušje.  

Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćen je lokalitet na
kojem  se  nalazi   granični  prijelaz  Osoje  u
naselju  Osoje,  općina  Posušje, kako  bi  se
napravio jedan uređen međunarodni  granični
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prijelaz za potrebe teretnog prometa (privrede)
i putnički prijelaz.

Članak 3. 
Smjernice  za  izradu  predmetnog  plana su
sljedeće: 
Za  područje  koje  je  obuhvaćeno predmetnim
planom  uzimajući  u  obzir  stanje  na  terenu
izvršiti uređenja predmetnog prostora kako bi
se  napravio  jedan  uređen  međunarodni
granični prijelaz koji bi puno značio  privredi i
stanovnicima općine Posušje. 
Za  područje  koje  je  obuhvaćeno predmetnim
planom  uzimajući  u  obzir  stanje  na  terenu
izvršiti   parcelaciju  zemljišta  za  potrebe
rješavanja  imovinsko  pravnih  odnosa  za
izgradnju novih  objekata graničnog prijelaza.
Planom treba predvidjeti  sve sadržaje koji  su
potrebni  za  jedan  suvremeni  međunarodni
granični prijelaz.

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

Članak 5.
Za  nositelja  pripreme  za  izradu  predmetnog
plana određuje se Službe za imovinsko-pravne,
geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša općine Posušje. 
Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana
će  osigurati  svu  raspoloživu  dokumentaciju
potrebnu za izradu Plana i  osigurati  suradnju
svih korisnika prostora s ciljem da se izradom
regulacijskog plana usklade potrebe i planska
rješenja.

Članak 6.
Za  izradu  predmetnog  plana  odredit  će  se
najpovoljniji  ponuditelj  koji  će  biti  odabran
putem javnog natječaja.
Suglasno  uvjetima  tenderske  dokumentacije,
odluke  o  dodjeli  ugovora  najpovoljnijem
ponuditelju,  općina  Posušje  će  zaključiti
odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa
Zakonom  o  javnim  nabavama  („Službeni
glasnik BiH“, broj 39/14).

Članak 7.
Nositelj pripreme za izradu plana je obavezan
sačiniti program uključivanja javnosti u javne
rasprave  o  svim  fazama  izrade  Plana  i
organizirati  njihovo  provođenje,  te  o  tome

redovito  informirati  Općinsko  vijeće.  Javna
rasprava će trajati  30 dana.

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

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

Broj: 01-23-119/16                                  PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

                  
Na  temelju  članka  21.,  22.  i  23.  Zakona  o
prostornom  uređenju  („Narodne  novine
Županije  Zapadnohercegovačke“,  broj:  4/99,
15/01,  10/03  i  18/11)  i  članka  24.  točka  5.
Statuta  općine  Posušje  („Službeni  glasnik
općine  Posušje“,  broj:  1/08,  8/08  i  2/10),
Općinsko vijeće općine Posušje na 35. sjednici
održanoj dana  7.7.2016. godine, donijelo je:
 

O D L U K U
o pristupanju izradi regulacijskog plana

ZAGLAVICA - RAKITNO 

Članak 1.
Ovom  odlukom  pristupa  se  izradi
regulacijskog  plana  ZAGLAVICA  -
RAKITNO,  u  cilju  parcelacije  zemljišta  za
potrebe rješavanja  imovinsko  pravnih odnosa
za  legalizaciju  postojećih  i  izgradnju  novih
stambenih,  stambeno  poslovnih  i  poslovnih
objekata  na  lokalitetu   Zaglavica  u  naselju
Rakitno, općina Posušje.

Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
koje se nalazi na lokalitetu  Zaglavica u naselju
Rakitno  i  planom  trebaju  biti  obuhvaćene
parcele  k.č.  broj:5166,  k.o.  Poklečani  i k.č.
broj: 2109,  k.o. Poklečani   i susjedne parcele
koje se nalaze na predmetnom lokalitetu.

Članak 3. 
Smjernice  za  izradu  predmetnog  plana  su
sljedeće:
Za  područje  koje  je  obuhvaćeno predmetnim
planom  uzimajući  u  obzir  stanje  na  terenu
izvršiti  parcelaciju  zemljišta  za  potrebe
rješavanja  imovinsko  pravnih  odnosa  za
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legalizaciju  postojećih  i  izgradnje  novih
stambenih,  stambeno  poslovnih  i  poslovnih
objekata.

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

Članak 5.
Za  nositelja  pripreme  za  izradu  predmetnog
plana,  određuje  se  Službe  za  imovinsko-
pravne, geodetske poslove, katastar,  prostorno
uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje. 
Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana
će  osigurati  svu  raspoloživu  dokumentaciju
potrebnu za izradu Plana i  osigurati  suradnju
svih korisnika prostora s ciljem da se izradom
regulacijskog plana usklade potrebe i planska
rješenja.

Članak 6.
Za  izradu  predmetnog  plana  odredit  će  se
najpovoljniji  ponuditelj  koji  će  biti  odabran
putem javnog natječaja.
Suglasno  uvjetima  tenderske  dokumentacije,
odluke  o  dodjeli  ugovora  najpovoljnijem
ponuditelju,  općina  Posušje  će  zaključiti
odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa
Zakonom  o  javnim  nabavama  („Službeni
glasnik BiH“, broj 39/14).

Članak 7.
Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana
je  obavezan  sačiniti  program  uključivanja
javnosti u javne rasprave o svim fazama izrade
Plana  i  organizirati  njihovo provođenje,  te  o
tome  redovito  informirati  Općinsko  vijeće.
Javna rasprava će trajati  30 dana.

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

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

Broj: 01-23-120/16                                  PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na  temelju  članka  21,  22.  i  23.  Zakona  o
prostornom  uređenju  („Narodne  novine
Županije  Zapadnohercegovačke“,  broj:  4/99,

15/01,  10/03  i  18/11)  i  članka  24.  točka  5.
Statuta  općine  Posušje  („Službeni  glasnik
općine  Posušje“,  broj:  1/08,  8/08  i  2/10),
Općinsko vijeće općine Posušje na  35. sjednici
održanoj dana  7.7.2016. godine, donijelo je:
 

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

regulacijskog plana
MELJAKUŠA II (Ulica Ivana Raosa)

Članak 1.
Ovom  odlukom  pristupa  se  izradi  izmjene  i
dopune  regulacijskog plana  MELJAKUŠA II
(Ulica  Ivana  Raosa)  u  cilju  preoblikovanja
građevinske  parcele  k.č.  broj:  3734/110  k.o.
Posušje i građevinske parcele koja se sastoji od
katastarskih čestica k.č. broj: 3719/11, 3719/10
i 3718/10 k.o. Posušje,  nalaze se u Ulici Ivana
Raosa u Posušju, općina Posušje.
 

Članak 2.
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
koje se nalazi u Ulici Ivana Raosa u Posušju,
općina  Posušje,  na  lokalitetu  Meljakuša  II  u
Posušju, općina Posušje.

Članak 3. 
Smjernice  za  izradu  predmetnog  plana  su
sljedeće:
Za  područje  koje  je  obuhvaćeno predmetnim
planom  uzimajući  u  obzir  stanje  na  terenu
izvršiti preoblikovanje građevinske parcele k.č.
broj:  3734/110  k.o.  Posušje  i  građevinske
parcele koja se sastoji  od katastarskih čestica
k.č.  broj:  3719/11,  3719/10  i  3718/10  k.o.
Posušje,  a  nalaze  se  u  Ulici  Ivana  Raosa  u
Posušju,  općina  Posušje. Preoblikovanje
predmetnih  parcela  treba  izvršiti  tako  da  se
jednoj  građevinskoj  parceli  pripoji  dio  druge
građevinske parcele, tj. da se izvrši proširenje
jedne građevinske parcele  (cca 2m)  a smanji
druga građevinska parcela.

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

Članak 5.
Za  nositelja  pripreme  za  izradu  predmetnog
plana,  određuje  se  Službe  za  imovinsko-
pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje. 
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Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana
će  osigurati  svu  raspoloživu  dokumentaciju
potrebnu za izradu Plana i  osigurati  suradnju
svih korisnika prostora s ciljem da se izradom
regulacijskog plana usklade potrebe i planska
rješenja.

Članak 6.
Za  izradu  predmetnog  plana  odredit  će  se
najpovoljniji  ponuditelj  koji  će  biti  odabran
putem javnog natječaja.
Suglasno  uvjetima  tenderske  dokumentacije,
odluke  o  dodjeli  ugovora  najpovoljnijem
ponuditelju,  općina  Posušje  će  zaključiti
odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa
Zakonom  o  javnim  nabavama  („Službeni
glasnik BiH“, broj 39/14).

Članak 7.
Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana
je  obavezan  sačiniti  program  uključivanja
javnosti u javne rasprave o svim fazama izrade
Plana  i  organizirati  njihovo provođenje,  te  o
tome  redovito  informirati  Općinsko  vijeće.
Javna rasprava će trajati  30 dana.

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

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

Broj: 01-23-124/15                                  PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju  članka  22.  Zakona  o  prostornom
uređenju  („Narodne  novine  Županije
Zapadnohercegovačke“,  broj:  4/99,  15/01,
10/03  i  18/11)  članka  24.  točka  5.  Statuta
općine  Posušje  („Službeni  glasnik  općine
Posušje“  broj:  1/08,  8/08  i  2/10)  Općinsko
vijeće općine Posušje na 35.  sjednici održanoj
dana 7.7.2016. godine, donijelo je:
                                                                            

O  D  L  U  K  U
o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog
plana POSUŠJE (Mokri dolac – Šumski gaj)

I.
Usvaja  se  izmjena  i  dopuna  regulacijskog
plana POSUŠJE (Mokri dolac – Šumski gaj),

kojim je izvršeno preoblikovanje građevinskih
parcela  u  cilju  osiguranja  što  povoljnijeg
prometnog rješenja u Ulici Stjepana Radića i
što  povoljnijeg  njenog  križanja  s  Ulicom
Katarine Zrinske i Ulicom Ruđera Boškovića,
za  potrebe  rješavanja  imovinsko  pravnih
odnosa vezanih za parcele koje su obuhvaćene
predmetnim planom.
Sastavni  dio  ove  odluke  je  grafički  prikaz
regulacijskog plana.

II.
Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana  POSUŠJE (Mokri dolac –
Šumski gaj) usvojena je od strane Općinskog
vijeća  općine  Posušje  pod  brojem:  01-23-
133/15 od 06.11.2015. godine. 

III.
Odlukom o javnoj raspravi broj:  01-617/15 od
26.04.2016. godine prijedlog izmjena i dopuna
regulacijskog plana POSUŠJE (Mokri dolac –
Šumski gaj), stavljen je na javni uvid u trajanju
od 27.04.2016. godine  do 27.05.2016. godine.

IV.
Prijedlog izmjene i dopune regulacijskog plana
POSUŠJE (Mokri dolac – Šumski gaj)  izradio
je „LEX“ d.o.o. Posušje.

V.
Odluka o usvajanju stupa na snagu idući dan
od dana objave u Službenom glasniku općine.

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

Broj: 01-23-102/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________
                  
Na  temelju  članka  22.  Zakona  o  prostornom
uređenju  („Narodne  novine  Županije
Zapadnohercegovačke“,  broj:  4/99,  15/01,
10/03  i  18/11)  članka  24.  točka  5.  Statuta
općine  Posušje  („Službeni  glasnik  općine
Posušje“,   broj:  1/08,  8/08  i  2/10)  Općinsko
vijeće općine Posušje na  35. sjednici održanoj
dana  7.7.2016. godine, donijelo je:
                                                                            

O  D  L  U  K  U
o usvajanju regulacijskog plana

OSOJE (Tolića Brijeg)
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I.
Usvaja  se  regulacijski  plan  OSOJE  (Tolića
Brijeg), kojim je izvršena parcelacija zemljišta
za  potrebe  rješavanja  imovinsko  pravnih
odnosa  u  cilju  legalizacije  postojećih  i
izgradnje  novih  stambenih,  stambeno
poslovnih  i  poslovnih  objekata  na  lokalitetu
„Tolića  Brijeg“  u  naselju  Osoje,  općina
Posušje.
Sastavni  dio  ove  odluke  je  grafički  prikaz
regulacijskog plana.

II.
Odluka  o  pristupanju  izradi  regulacijskog
plana  OSOJE (Tolića  Brijeg)  usvojena  je  od
strane  Općinskog  vijeća  općine  Posušje  pod
brojem: 01-23-62/16 od 14.04.2016. godine. 

III.
Odlukom o javnoj raspravi broj:  01-253/16 od
20.05.2016. godine  prijedlog  regulacijskog
plana  OSOJE  (Tolića  Brijeg),  stavljen  je  na
javni uvid u trajanju od 20.05.2016. godine  do
20.06.2016. godine.

IV.
Prijedlog  regulacijskog plana OSOJE (Tolića
Brijeg) izradio je „TRIEL“ d.o.o. Posušje. 

V.
Odluka o usvajanju stupa na snagu idući dan
od dana objave u Službenom glasniku općine.

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

Broj: 01-23-103/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju  članka  22.  Zakona  o  prostornom
uređenju  („Narodne  novine  Županije
Zapadnohercegovačke“,  broj:  4/99,  15/01,
10/03  i  18/11)  članka  24.  točka  5.  Statuta
općine  Posušje  („Službeni  glasnik  općine
Posušje“,   broj:  1/08,  8/08  i  2/10)  Općinsko
vijeće općine Posušje na 35. sjednici održanoj
dana  7.7.2016. godine, donijelo je:
                                                                            

O  D  L  U  K  U
o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog
plana MELJAKUŠA II (trafostanica 110 kV)

I.
Usvaja  se  izmjena  i  dopuna  regulacijskog
plana MELJAKUŠA II (trafostanica 110 kV),
kojim  je  izvršena  parcelacija  zemljišta  za
potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa u
cilju  legalizacije  postojećih i  izgradnje  novih
stambenih,  stambeno  poslovnih  i  poslovnih
objekata na lokalitetu „Meljakuša II“ na kojem
se  nalazi  trafostanica  110  kV,  u  Posušju,
općina Posušje.
Sastavni  dio  ove  odluke  je  grafički  prikaz
predmetnog plana.

II.
Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog  plana  MELJAKUŠA  II
(trafostanica  110  kV)  usvojena  je  od  strane
Općinskog vijeća općine Posušje pod brojem:
01-23-65/16 od 14.04.2016. godine. 

III.
Odlukom o javnoj raspravi broj:  01-259/16 od
20.05.2016. godine prijedlog izmjene i dopune
regulacijskog  plana  MELJAKUŠA  II
(trafostanica 110 kV), stavljen je na javni uvid
u  trajanju  od  20.05.2016.  godine   do
20.06.2016. godine.

IV.
Prijedlog izmjene i dopune regulacijskog plana
MELJAKUŠA II (trafostanica 110 kV) izradio
je „PROJEKT 3D“ d.o.o. Posušje.

V.
Odluka o usvajanju stupa na snagu idući dan
od dana objave u Službenom glasniku općine.

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

Broj: 01-23-106/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na  temelju  članka  13.  Zakona  o  cestama
Federacije  BiH („Službene  novine Federacije
BiH“  broj:  12/10  i  16/10),  članka   12.
Zakona  o  javnim  cestama  Županije
Zapadnohercegovačke  („Narodne  novine
ŽZH“ broj: 3/12) i članka 14. stavak 1. alineja
11.  podalineja   5.   Statuta  općine  Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08,
8/08 i 2/10),  Općinsko vijeće općine Posušje
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na 35. sjednici održanoj dana 7.7.2016. godine,
donosi:

O   D   L   U   K   U
o regulaciji prometa na križanju ulica

Stjepana Radića, fra Petra Bakule
i fra Grge Martića

Članak 1. 
Ovom odlukom određuje se regulacija prometa
na  križanju  ulica  Stjepana  Radića,  fra  Petra
Bakule  i  fra  Grge  Martića  na  gradskom
području općine Posušje.
 

Članak 2. 
Proglašava  se  Ulica  fra  Petra  Bakule
jednosmjernom ulicom, u dijelu  od Ulice fra
Grge  Martića  do  križanja  s  Ulicom Stjepana
Radića, sa zabranom prometa  iz smjera Ulice
fra Grge Martića.

Članak 3. 
Na križanju ulica fra Petra Bakule  i  Stjepana
Radića,   proglašava se Ulica fra Petra Bakule
ulicom s pravom prvenstva u odnosu na Ulicu
Stjepana Radića.

Članak 4.
Radi  provođenja  mjera  određenih  ovom
Odlukom   postavit  će  se  odgovarajući
propisani prometni znakovi.
Prometni znakovi postavit će se najduže u roku
od  60  dana  od  dana  stupanja  na  snagu  ove
Odluke. 

Članak 5.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  idućeg  dana  od
dana  objave  u  Službenom  glasniku  općine
Posušje.

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

Broj: 01-27-113/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

 
Temeljem  članka  12.  stavak  3.  Zakona  o
ustanovama  („Narodne  novine  Županije
Zapadnohercegovačke“,  broj:  7/98  i  21/12),
članka 4. stavak 1. i članka 8. stavak 1. Zakona
o  knjižnicama  („Narodne  novine  Županije
Zapadnohercegovačke“,  broj:  6/99)  i  članka
24. točke 2. Statuta općine Posušje („Službeni

glasnik  općine  Posušje“,  broj:  1/08,  8/08  i
2/10), Općinsko vijeće općine Posušje na 35.
sjednici  održanoj  dana  7.7.2016.  godine,
donijelo je

O D L U K U
o izmjenama Odluke o utemeljenju javne 

ustanove Narodna knjižnica Posušje

Članak 1.
U  Odluci  o  utemeljenju  javne  ustanove
Narodna knjižnica Posušje („Službeni glasnik
općine  Posušje“,  broj:  5/02  i  7/11)  u  nazivu
Odluke  riječi  „Narodna  knjižnica  Posušje“
zamjenjuju se riječima “Gradska knjižnica fra
Petra Bakule Posušje“.

Članak 2.
Članak 1. mijenja se i glasi:
„Ovom  Odlukom  utemeljuje  se  narodna
knjižnica  (u  daljem  tekstu:  Knjižnica)  kao
javna  ustanova  koja  posluje  na  nedobitnim
načelima  radi  trajnog  obavljanja  knjižnične
djelatnosti  u općini Posušje kao djelatnost od
posebnog društvenog interesa.“ 

Članak 3.
Članak 2. mijenja se i glasi:
„Osnivatelj Knjižnice je Općina Posušje.“

Članak 4.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„Knjižnica će poslovati pod nazivom: Gradska
knjižnica fra Petra Bakule Posušje.“ 

Članak 5.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom
objavljivanja  u  „Službenom  glasniku  općine
Posušje“.

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

Broj: 01-05-72/16                                  PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na  temelju  članka  4.  stavak  1.  Pravilnika  o
postupku  javnog  nadmetanja  za  prodaju
nekretnina  i  pokretnih  stvari  u  vlasništvu
općine  Posušje  („Službeni  glasnik  općine
Posušje“ broj: 3/13) i članka 38. Statuta općine
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) Općinsko vijeće općine
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Posušje na 35. sjednici održanoj dana 7.7.2016.
godine donosi:

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

priključne kosilice u vlasništvu općine
Posušje

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Posušje donosi Odluku
o načinu  i  uvjetima  javne  prodaje  priključne
kosilice  koja  je  vlasništvo  općine  Posušje
sukladno  Pravilniku  o  postupku  javnog
nadmetanja za prodaju nekretnina i  pokretnih
stvari  u  vlasništvu općine Posušje  („Službeni
glasnik općine Posušje“ broj: 3/13).

I - Uvjeti prodaje
    
Predmet prodaje

Članak 2.
Predmet prodaje je priključna kosilica koja ima
sljedeće karakteristike:

TEHNIČKI PODACI OPIS
Marka kosilice SCHMID
Tip kosilice SBM
Godina proizvodnje Minimalno 2002. 

godina
Priključak za vozilo Prednji
Pogon preko kardanskog
vratila/hidraulike

DA

Radi na jačini izvora (V) 12/24V
Broj diskova 
(neprekidnog vijka)

8

Montažna  priključna
ploča

Univerzalna

Širina glave za košenje Do 1.35m
Automatski  režim  rada
(prati  promjenu  terena
prilikom rada)

Da 

Senzor  za  uvlačenje  i
vraćanje u sustav rada u
slučaju prepreke u tijeku
rada

Da

Automatsko otvaranje i 
zatvaranje kosilice

Da

Upravljačka ploča Da
Radni sati Maksimalno 150 
Težina Maksimalno 670 kg

II - Početna prodajna cijena

Članak 3.
Početna prodajna cijena za priključnu kosilicu
iz  članka  2.  je  20.025,00  KM  (riječima:
dvadeset  tisuća  dvadeset  pet  konvertibilnih
maraka).

III - Polaganje kaucije

Članak 4.
Kaucija  koja  iznosi  2.002,50  KM  (riječima:
dvije tisuće dvije konvertibilne marke i pedeset
feniga)  se  uplaćuje  na  račun  općine  Posušje
broj:  3382002200101010  kod  UniCredit
banke. Potvrda o položenoj kauciji  se prilaže
uz ponudu.

IV - Način i uvjeti plaćanja kupoprodajne 
cijene

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

V  – Vrijeme i način predaje sredstava 
kupcu u posjed 

Članak 6.
Predaja sredstava će se izvršiti odmah po uplati
cijene  iz  kupoprodajnog  ugovora  na  račun
prodavatelja.

VI  -  Vrijeme  poništenja  prodaje  zbog
neispunjenja obveze kupca 

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

VII - Način prodaje

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

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

Članak 10.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  idućeg  dana  od
dana  njenog  objavljivanja  u  „Službenom
glasniku općine Posušje“.

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

Broj: 01-14-105/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na  temelju  članka  363.  Zakona  o  stvarnim
pravima  („Službene  novine  Federacije  BiH“,
broj:  66/13 i  100/13),  članka 3.  Pravilnika  o
postupku  javnog  konkursa  za  raspolaganje
nekretninama  u  vlasništvu  Federacije  BiH,
kantona,  općina i  gradova („Službene novine
Federacije  BiH“,  broj:  17/14)  i  članka  24.
stavak  1.  točka  7.  Statuta  općine  Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/8,
8/8 i 2/10), Općinsko vijeće općine Posušje na
35. sjednici  održanoj  dana  7.7.2016.  godine,
d o n o s i :

ODLUKU
o načinu i uvjetima prodaje građevinskog

zemljišta

I. PODACI O NEKRETNINAMA
Članak 1.

Pod  uvjetima  i  na  način  reguliran  ovom
Odlukom provest će se, javnim nadmetanjem –
licitacijom (u  daljem tekstu:  licitacija),  javna
prodaja  nekretnina  –  građevinskog  zemljišta
označenog kao:

LOT 1.
Na  lokalitetu:  k.o.  Osoje,  u   skladu  s
Regulacijskim  planom  „Osoje“  (Topala  –
karting)  ,  broj:  01-23-2/14  od  07.02.2014.
godine  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“,
broj: 1/14) i urbanističko – tehničkim uvjetima
broj:  04-23-395/16  od  10.06.2016.  godine,
određenim od  strane  Službe  za  imovinsko  –
pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno

uređenje  i  zaštitu  okoliša  općine  Posušje,
Odsjeka za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
a  koji  su sastavni  dio  natječajne
dokumentacije:
1.  k.č.  171/2,  naziv  parcele  KOD  LUKA,
kultura gradilište, površine 1759 m²,
Početna  prodajna  cijena  iznosi:  26.385,00
KM, jamčevina iznosi: 2.638,50 KM;
2. k.č. 173, naziv parcele KOD LUKA, kultura
gradilište, površine 239 m²,
Početna  prodajna  cijena  iznosi:  3.585,00
KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM;
3.   k.č.  174/1,  naziv  parcele  LUKE,  kultura
gradilište, površine 374 m²,
 Početna  prodajna  cijena  iznosi:  5.610,00
KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM.

LOT 2. 
Na  lokalitetu:  k.o.  Landeke,  za  izgradnju
stambenih objekata, u skladu s  Regulacijskim
planom  „RASTOVAČA“  –  Pavine  vrtline,
broj:  01-23-130/12  od  21.09.2012.  godine
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 7/12)
i  urbanističko – tehničkim uvjetima broj:  04-
23-395/16 od  10.06.2016.  godine,  određenim
od  strane  Službe  za  imovinsko  –  pravne,
geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje
i  zaštitu  okoliša  općine  Posušje,  Odsjeka  za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a koji su
sastavni dio natječajne dokumentacije:
1.  k.č.  2829/1,  naziv  parcele  PAVINE
VRTLINE, kultura gradilište, površine 720 m²,
Početna  prodajna  cijena  iznosi:  8.280,00
KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM;
2. k.č. 2829/5,  naziv  parcele  PAVINE
VRTLINE, kultura gradilište, površine 752 m²,
Početna  prodajna  cijena  iznosi:  8.648,00
KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM.

LOT 3. 
Na  lokalitetu  k.o.  Landeke za  izgradnju
gospodarskih proizvodno – poslovnih objekata
različitih  djelatnosti  koje  su  ekološki
prihvatljive,  u  skladu  s  Detaljnim  planom
poslovno – industrijske zone „OSRDAK III“,
broj:  01-23-167/07  od  02.07.2007.  godine
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 6/07)
i  urbanističko – tehničkim uvjetima broj:  04-
23-395/16 od  10.06.2016.  godine,  određenim
od  strane  Službe  za  imovinsko  –  pravne,
geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje
i  zaštitu  okoliša  općine  Posušje,  Odsjeka  za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a koji su
sastavni dio natječajne dokumentacije:
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1.  k.č.  1817/17,  naziv  parcele  OSRDAK,
kultura gradilište, površine 3644 m²,
Početna  prodajna  cijena  iznosi:  36.440,00
KM, jamčevina iznosi: 3.644,00 KM.
2.  k.č.  3563/5,  naziv  parcele  LASTVICE,
kultura gradilište, površine 4034 m²,
Početna  prodajna  cijena  iznosi:  40.340,00
KM, jamčevina iznosi: 4.034,00 KM.

Članak 2.
Naknadu  po  osnovu  prirodne  pogodnosti
građevinskog  zemljišta  (renta)  i  naknadu  za
uređenje građevinskog zemljišta kupac plaća u
postupku  izdavanja  lokacijske,  odnosno
građevinske   dozvole,  prema  važećim
propisima,  na  dan  donošenja  rješenja  o
naknadama.

II.  PRAVO SUDJELOVANJA NA 
      NATJEČAJU

Članak 3.
Pravo  sudjelovanja  u  postupku  javnog
nadmetanja  imaju  domaće  i  strane  fizičke  i
pravne osobe koje po važećim propisima mogu
steći pravo vlasništva na nekretninama koje su
predmet natječaja. 
Osnovni  kriterij  za  izbor  najpovoljnijeg
ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku
javnog nadmetanja.

III.  JAMČEVINA

Članak 4.
Za sudjelovanje u postupku licitacije sudionici
su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 %
od početne cijene nekretnine iz članka 1. ove
Odluke, s tim što taj iznos ne može biti niži od
1.000,00 KM, niti viši od 50.000,00 KM, prije
početka  licitacijskog  postupka,  o  čemu  će
povjerenstvu  za  provedbu  javnog  natječaja
podnijeti  dokaz  o  izvršenoj  uplati.  Ukoliko
sudionik  licitacije  čija  ponuda  bude  izabrana
kao  najpovoljnija,  odustane  iz  bilo  kojeg
razloga od  ponude  i  od zaključenja  ugovora,
gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Sudioniku licitacije koji  ne bude izabran kao
najpovoljniji  izvršit  će  se  povrat  uplaćene
jamčevine,  najkasnije  u  roku  od  8  dana  od
zaključenja javnog nadmetanja.
 Pravne  i  fizičke  osobe  koje  nisu  položile
određenu jamčevinu ne sudjeluju u licitaciji. 

IV. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 
       KUPOPRODAJNE CIJENE

Članak 5.
Sudionik  licitacije  koji  je  proglašen
najuspješnijim, s kojim će se zaključiti ugovor
o  kupoprodaji,  obavezan  je  uplatiti  prodajnu
cijenu predmetne nekretnine u roku 15 dana od
dana  potpisivanja  ugovora  na  račun  Općine
Posušje.

V. VRIJEME I NAČIN PREDAJE 
     NEKRETNINE U POSJED KUPCU

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

VI. POSTUPAK LICITACIJE

Članak 7.
Postupak  licitacije  nekretnina  označenih  u
članku 1. ove Odluke provest će Povjerenstvo
za  provedbu  javnog  nadmetanja  za
raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine
u  skladu  s  Pravilnikom  o  postupku  javnog
konkursa  za  raspolaganje  nekretninama  u
vlasništvu  Federacije  BiH,  kantona,  općina  i
gradova  („Službene  novine  Federacije  BiH“,
broj:  17/14), imenovano od strane Općinskog
vijeća općine Posušje.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da objavi Javni
oglas o prodaji nekretnina označenih u članku
1. ove Odluke u jednom dnevnom listu koji se
izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj ploči  i na
internet stranici Općine Posušje. 

Članak 9.
Ovlašćuje  se  Općinski  načelnik  da  po
okončanju  licitacijskog  postupka  s
najpovoljnijim  ponuđačem  zaključi  notarski
obrađen  ugovor  o  kupoprodaji  nekretnine
označene  u  članku  1.  ove  Odluke,  po
prethodno  pribavljenom  mišljenju  Općinskog
pravobraniteljstva. 

Članak 10.
Troškove  izrade  notarske  obrade  ugovora  o
kupoprodaji,  porez  na  promet  nekretnine,
pristojbe za uknjižbu i sve ostale troškove koji
se  odnose  na  postupak  kupoprodaje  snosi
kupac. 
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Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
Službenom glasniku općine Posušje.

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

Broj: 01-31-116/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na  temelju  članka  363.  stavak  3.  točka  5.
Zakona o stvarnim pravima („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i
100/13) i članka 24. stavak 1. točka 7. Statuta
općine  Posušje  („Službeni  glasnik  općine
Posušje“, broj: 1/08, 8/08 i 2/10), a u svezi s
člankom 103. Statuta, Općinsko vijeće općine
Posušje,  na  35.  sjednici  održanoj  dana
7.7.2016. godine, donosi:

O D L U K U
o prodaji nekretnine neposrednom

pogodbom

I.
Odobrava se prodaja nekretnine označene kao
k.č.  1658/57  k.o.  Posušje,  kultura  gradilište,
površine 556 m², upisane na Općinu Posušje s
dijelom  1/1,  posjedovni  list  broj  136,  naziv
parcela  ISPOD  RADOVNJA,  neposrednom
pogodbom,  Slobodanu  (Jerke)  Jukiću  iz
Posušja,  Gornji  Jukići  bb,  radi  oblikovanja
građevinskih parcela označenih kao k.č.  broj:
1658/25 i k.č. broj: 1658/54.

II.
Prodajna  cijena  nekretnina  iz  točke  I.  ove
Odluke  iznosi  5.560,00  KM  (slovima:
pettisućaipetstošezdeset konvertibilnih maraka)
prema procjeni vrijednosti nekretnine utvrđene
od  Stalnog  sudskog  vještaka  građevinske
struke,  Ivice  Leke,  dipl.inž.građ.,  broj
procjene:  11/06/2-2016,  koji  je  predmetno
zemljište procijenio na 10 KM/m².

III.
Ovlašćuje  se  Općinski  načelnik  da  u  ime
Općine  Posušje  potpiše  notarski  obrađen
ugovor  za  prodaju  nekretnine  neposrednom
pogodbom.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu idući dan od dana
objave u Službenom glasniku općine Posušje.

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

Broj: 01-31-108/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na  temelju  članka  363.  stavak  3.  točka  5.
Zakona o stvarnim pravima („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i
100/13) i članka 24. stavak 1. točka 7. Statuta
općine  Posušje  („Službeni  glasnik  općine
Posušje“, broj: 1/08, 8/08 i 2/10), a u svezi s
člankom 103. Statuta, Općinsko vijeće općine
Posušje,  na  35.  sjednici  održanoj  dana
7.7.2016. godine, donosi:

O D L U K U
o prodaji nekretnine neposrednom

pogodbom

I.
Odobrava se prodaja nekretnine označene kao
k.č.  1658/63  k.o.  Posušje,  kultura  gradilište,
površine 321 m², upisane na Općinu Posušje s
dijelom  1/1,  posjedovni  list  broj 136,  naziv
parcele  ISPOD  RADOVNJA,  neposrednom
pogodbom, Jerki (Petra) Jukiću – Vranjkiću iz
Posušja,  Gornji  Jukići  bb,  radi  oblikovanja
građevinskih parcela označenih kao k.č.  broj:
1656/1 i k.č. broj: 1656/2.

II.
Prodajna  cijena  nekretnine  iz  točke  I.  ove
Odluke  iznosi  3.210,00  KM  (slovima:
tritisućeidvjestodeset  konvertibilnih  maraka)
prema procjeni vrijednosti nekretnine utvrđene
od  Stalnog  sudskog  vještaka  građevinske
struke,  Ivice  Leke,  dipl.inž.građ.,  broj
procjene:  21/06/1-2016,  koji  je  predmetno
zemljište procijenio na 10 KM/m².

III.
Ovlašćuje  se  Općinski  načelnik  da  u  ime
Općine  Posušje  potpiše  notarski  obrađen
ugovor  za  prodaju  nekretnine  neposrednom
pogodbom.
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IV.
Ova Odluka stupa na snagu idući dan od dana
objave u Službenom glasniku općine Posušje.

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

Broj: 01-31-109/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na  temelju  članka  363.  stavak  3.  točka  5.
Zakona o stvarnim pravima („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i
100/13) i članka 24. stavak 1. točka 7. Statuta
općine  Posušje  („Službeni  glasnik  općine
Posušje“, broj: 1/08, 8/08 i 2/10), a u svezi s
člankom 103. Statuta, Općinsko vijeće općine
Posušje,  na  35.  sjednici  održanoj  dana
7.7.2016. godine, donosi:

O D L U K U
o prodaji nekretnine neposrednom

pogodbom

I.
Odobrava se prodaja nekretnine označene kao
k.č.  1658/58  k.o.  Posušje,  kultura  gradilište,
površine 718 m², upisane na Općinu Posušje s
dijelom  1/1,  posjedovni  list  broj  136,  naziv
parcele  ISPOD  RADOVNJA,  neposrednom
pogodbom, Ivanu (Petra) Jukiću - Vranjkiću iz
Posušja,  Gornji  Jukići  bb  radi  oblikovanja
građevinskih parcela označenih kao k.č.  broj:
1658/2 i k.č. broj: 1658/55.

II.
Prodajna  cijena  nekretnine  iz  točke  I.  ove
Odluke  iznosi  7.180,00  KM  (slovima:
sedamtisućastotinuiosamdeset  konvertibilnih
maraka) prema procjeni vrijednosti nekretnine
utvrđene  od  Stalnog  sudskog  vještaka
građevinske struke, Ivice Leke, dipl.inž.građ.,
broj procjene: 11/06/3-2016, koji je predmetno
zemljište procijenio na 10 KM/m².

III.
Ovlašćuje  se  Općinski  načelnik  da  u  ime
Općine  Posušje  potpiše  notarski  obrađen
ugovor  za  prodaju  nekretnine  neposrednom
pogodbom.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu idući dan od dana
objave u Službenom glasniku općine Posušje.

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

Broj: 01-31-110/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________
                  
Na  temelju  članka  363.  stavak  3.  točka  5.
Zakona o stvarnim pravima („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i
100/13) i članka 24. stavak 1. točka 7. Statuta
općine  Posušje  („Službeni  glasnik  općine
Posušje“, broj: 1/08, 8/08 i 2/10), a u svezi s
člankom 103. Statuta, Općinsko vijeće općine
Posušje,  na  35.  sjednici  održanoj  dana
7.7.2016. godine, donosi:

O D L U K U
o prodaji nekretnine neposrednom

pogodbom

I.
Odobrava se prodaja nekretnine označene kao
k.č. 3731/6, kultura gradilište, površine 18 m²,
upisana  na  Općinu  Posušje  s  dijelom  1/1,
posjedovni  list  broj  136,  k.o.  Posušje,  naziv
parcele Meljakuša II, neposrednom pogodbom,
Mariji  (Tome)  Budimir  iz  Posušja,  Ulica
Grgura  Ninskog  16,   radi  oblikovanja
građevinske  parcele  označene  kao  k.č.  broj:
3729/9.

II.
Prodajna  cijena  nekretnine  iz  točke  I.  ove
Odluke  iznosi  324,00  KM  (slovima:
tristotineidvadesetčetiri konvertibilnih maraka)
prema procjeni vrijednosti nekretnine utvrđene
od  Stalnog  sudskog  vještaka  građevinske
struke,  Ivice  Leke,  dipl.inž.građ.,  broj
procjene:  12/06/7-2016,  koji  je  predmetno
zemljište procijenio na 18 KM/m².

III.
Ovlašćuje  se  Općinski  načelnik  da  u  ime
Općine  Posušje  potpiše  notarski  obrađen
ugovor  za  prodaju  nekretnine  neposrednom
pogodbom.
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IV.
Ova Odluka stupa na snagu idući dan od dana
objave u Službenom glasniku općine Posušje.

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

Broj: 01-31-111/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na  temelju  članka  363.  stavka  3.  točke  5.
Zakona o stvarnim pravima („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i
100/13) i članka 24. stavak 1. točka 7. Statuta
općine  Posušje  („Službeni  glasnik  općine
Posušje“, broj: 1/08, 8/08 i 2/10), a u svezi s
člankom 103. Statuta, Općinsko vijeće općine
Posušje,  na  35.  sjednici  održanoj  dana
7.7.2016. godine, donosi:

O D L U K U
o prodaji nekretnine neposrednom

pogodbom

I.
Odobrava se prodaja nekretnine označene kao
k.č.  3731/5,  kultura  gradilište,  površine  173
m², upisana na Općinu Posušje s dijelom 1/1,
posjedovni  list  broj  136,  k.o.  Posušje,  naziv
parcele Meljakuša II, neposrednom pogodbom,
Jasni (Stanka) Protrka iz Posušja, Ulica Grgura
Ninskog  18,  radi  oblikovanja  građevinske
parcele označene kao k.č. broj: 3729/8.

II.
Prodajna  cijena  nekretnine  iz  točke  I.  ove
Odluke  iznosi  3.114,00  KM  (slovima:
tritisućestotinuičetrnaest  konvertibilnih
maraka) prema procjeni vrijednosti nekretnine
utvrđenu  od  Stalnog  sudskog  vještaka
građevinske struke, Ivice Leke, dipl.inž.građ.,
broj procjene: 12/06/6-2016, koji je predmetno
zemljište procijenio na 18 KM/m².

III.
Ovlašćuje  se  Općinski  načelnik  da  u  ime
Općine  Posušje  potpiše  notarski  obrađen
ugovor  za  prodaju  nekretnine  neposrednom
pogodbom.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu idući dan od dana
objave u Službenom glasniku općine Posušje.

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

Broj: 01-31-112/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________
                  
Na  temelju  članka  363.  stavka  3.  točke  5.
Zakona o stvarnim pravima („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i
100/13) i članka 24. stavak 1. točka 7. Statuta
općine  Posušje  („Službeni  glasnik  općine
Posušje“, broj: 1/08, 8/08 i 2/10), a u svezi s
člankom 103. Statuta, Općinsko vijeće općine
Posušje,  na  35.  sjednici  održanoj  dana
7.7.2016. godine, donosi:

O D L U K U
o prodaji nekretnine neposrednom

pogodbom

I.
Odobrava se prodaja nekretnine označene kao
k.č.  2415/7,  kultura  gradilište,  površine  260
m², upisana na Općinu Posušje s dijelom 1/1,
posjedovni  list  broj  136,  k.o.  Posušje,  naziv
parcele  OGRADICE  GAJ,  neposrednom
pogodbom,  Tomislavu  (Mire)  Jukiću  iz
Posušja,  Donji  Jukići  bb,  radi  oblikovanja
građevinske  parcele  označene  kao  k.č.  broj:
2414/2.

II.
Prodajna  cijena  nekretnine  iz  točke  I.  ove
Odluke  iznosi  2.600,00  KM  (slovima:
dvijetisućeišeststotina  konvertibilnih  maraka)
prema procjeni vrijednosti nekretnine utvrđene
od  Stalnog  sudskog  vještaka  građevinske
struke,  Ivice  Leke,  dipl.inž.građ.,  broj
procjene:  12/06/4-2016,  koji  je  predmetno
zemljište procijenio na 10 KM/m².

III.
Ovlašćuje  se  Općinski  načelnik  da  u  ime
Općine  Posušje  potpiše  notarski  obrađen
ugovor  za  prodaju  nekretnine  neposrednom
pogodbom.
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IV.
Ova Odluka stupa na snagu idući dan od dana
objave u Službenom glasniku općine Posušje.

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

Broj: 01-31-114/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na  temelju  članka  363.  stavka  3.  točke  5.
Zakona o stvarnim pravima („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i
100/13) i članka 24. stavak 1. točka 7. Statuta
općine  Posušje  („Službeni  glasnik  općine
Posušje“, broj: 1/08, 8/08 i 2/10), a u svezi s
člankom 103. Statuta, Općinsko vijeće općine
Posušje,  na  35.  sjednici  održanoj  dana
7.7.2016. godine donosi:

O D L U K U
o prodaji nekretnine neposrednom

pogodbom

I.
Odobrava se prodaja nekretnine označene kao
k.č.  2415/4,  kultura  gradilište,  površine  329
m², upisana na Općinu Posušje s dijelom 1/1,
posjedovni  list  broj  136,  k.o.  Posušje,  naziv
parcele  OGRADICE  GAJ,  neposrednom
pogodbom, Mariji Jukić ud. Jerke (Blažinović)
iz  Posušja,  Donji  Jukići  bb,  radi  oblikovanja
građevinske  parcele  označene  kao  k.č.  broj:
2415/2.

II.
Prodajna  cijena  nekretnine  iz  točke  I.  ove
Odluke  iznosi  3.290,00  KM  (slovima:
tritisućedvjrstoidevedeset  konvertibilnih
maraka) prema procjeni vrijednosti nekretnine
utvrđene  od  Stalnog  sudskog  vještaka
građevinske struke, Ivice Leke, dipl.inž.građ.,
broj procjene: 12/06/1-2016, koji je predmetno
zemljište procijenio na 10 KM/m².

III.
Ovlašćuje  se  Općinski  načelnik  da  u  ime
Općine  Posušje  potpiše  notarski  obrađen
ugovor  za  prodaju  nekretnine  neposrednom
pogodbom.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu idući dan od dana
objave u Službenom glasniku općine Posušje.

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

Broj: 01-31-115/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

                  
Na  temelju  članka  363.  stavak  4.  Zakona  o
stvarnim  pravima  („Službene  novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i
100/13) i članka 24. stavak 1. točka 7. Statuta
općine  Posušje  („Službeni  glasnik  općine
Posušje“, broj: 1/08, 8/08 i 2/10), a u svezi s
člankom  103.  stavkom  1.  Statuta,  Općinsko
vijeće općine Posušje, na 35. sjednici održanoj
dana 7.7.2016. godine, donosi: 

O D L U K U
o zamjeni nekretnina – zemljišta

I.
Odobrava se zamjena nekretnina – zemljišta u
privatnom vlasništvu za nekretnine – zemljište
u  vlasništvu  Općine  Posušje,  između  Jerke
(Šimuna)  Jukića  iz  Posušja,  Ulica
Domovinskog  rata  broj  4;  Ljube  (Šimuna)
Jukića  iz  Posušja,  Donji  Jukići  bb;  Frane
(Ante)  Sutona  iz  Posušja,  Ulica  Marije  Jurić
Zagorke  broj  21  i  Općine  Posušje,  u  svrhu
uređenja prostora na lokalitetu „Mokri Dolac“,
a  u  skladu  s  Odlukom o  utvrđivanju  javnog
interesa  za  uređenje  prostora  na  lokalitetu
„Mokri  Dolac“  („Službeni  glasnik  općine
Posušje“, broj: 8/14 i 9/15).

II.
Nekretnine  –  zemljište  koje  Općina  Posušje
daje u zamjenu označene su kao: 
-  k.č. 2265/2 k.o. Posušje, kultura gradilište, 
    površine 798 m², upisana u p.l. broj 136;
-  k.č. 2415/6 k.o. Posušje, kultura gradilište, 
   površine 81 m², upisana u p.l. broj 136;
-  k.č. 2415/5 k.o. Posušje, kultura gradilište, 
   površine 389 m², upisana u p.l. broj 136 i 
-  k.č. 1892/79 k.o. Bešlići, kultura gradilište, 
   površine 521 m², upisano u p.l. broj 113 sve
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   upisane na Općinu Posušje s dijelom 1/1.

Nekretnine  –  zemljište  koje  Jerko  (Šimuna)
Jukić,  Ljubo  (Šimuna)  Jukić  i  Frano  (Ante)
Suton daju u zamjenu označene su kao:
- k.č. 2240/1 k.o. Posušje, kultura oranica/njiva
  5. klase površine 699 m² i oranica/njiva 3.   
  klase površine 296 m² i
- k.č. 2248 k.o. Posušje, kultura oranica/njiva 
  3. klase površine 860 m² i oranica/njiva 5. 
  klase površine 100 m²
obadvije  upisane na Jerku (Šimuna)  Jukića s
dijelom 1/3, Ljubu (Šimuna) Jukića s dijelom
1/3  i  Franu  (Ante)  Sutona  s  dijelom  1/3,
posjedovni list broj 2422.

III.
Ukupna  površina  zemljišta  iz  članka  I.  ove
Odluke  u  vlasništvu  Općine  Posušje  iznosi
1789  m²,  koje  je  procijenjeno  na  iznos  od
61.615,00  KM, po  procjeni  Stalnog  sudskog
vještaka  građevinske  struke,  Ivice  Leke,
dipl.inž.građ.. 
Ukupna  površina  zemljišta  iz  članka  I.  ove
Odluke u privatnom vlasništvu iznosi 1955 m²,
koje  je  procijenjeno na  iznos  od  64.515,00
KM, po  procjeni  Stalnog  sudskog  vještaka
građevinske struke, Ivice Leke, dipl.inž.građ..
Općina Posušje je dužna razliku u iznosu od
2.900,00  KM isplatiti Jerki  (Šimuna)  Jukiću,
Ljubi (Šimuna) Jukiću i Frani (Ante) Sutonu, u
roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.

IV.
Tržišna  vrijednost  zemljišta  iz  točke  II.  ove
Odluke  je  utvrđena  po  procjeni  Stalnog
sudskog  vještaka  građevinske  struke,  Ivice
Leke,  dipl.inž.građ.,  broj  procjene:  12/06/2-
2016 za k.č.  2415/5 u iznosu od 10 KM/m²;
broj  procjene:  12/06/3-2016 za k.č.  2415/6 u
iznosu od 10 KM/m², broj procjene: 12/06/5-
2016 za k.č.  2265/2 u iznosu od 55 KM/m²,
broj procjene: 12/06/8-2016 za k.č. 1892/79 u
iznosu od 25 KM/m², broj procjene: 25/01/12-
2016 za k.č. 2248 u iznosu od 33 KM/m² i broj
procjene:  25/01/20-2016  za  k.č.  2240/1  u
iznosu od 33 KM/m².

V.
Ovlašćuje  se  Općinski  načelnik  da  u  ime
Općine  Posušje  potpiše  notarski  obrađen
ugovor za zamjenu nekretnina – zemljišta.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu idući dan od dana
objave u Službenom glasniku općine Posušje.

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

Broj: 01-31-118/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju članka 61. Zakona o građevinskom
zemljištu  Federacije  Bosne  i  Hercegovine
(„Službene  novine  Federacije  Bosne  i
Hercegovine“,  broj:  25/03,  16/04  i  67/05),
članka  200.  Zakona  o  upravnom  postupku
(“Službene  novine  Federacije  Bosne  i
Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99), te članka 24.
Statuta  općine  Posušje  („Službeni  glasnik
općine  Posušje“,  broj:  1/08,  8/08  i  2/10),
postupajući po zahtjevu Jerke (Petra) Jukića –
Vranjkića  iz  Posušja,  Gornji  Jukići  bb,  u
predmetu  utvrđivanja  prava  vlasništva  na
građevinskom zemljištu  na kojem je izgradio
svoj pomoćni objekt, uz pribavljeno mišljenje
Općinskog  pravobraniteljstva  M-21/16,
Općinsko vijeće općine Posušje, na 35. sjednici
održanoj dana 7.7.2016. godine donosi:

R J E Š E N J E

I. Utvrđuje se pravo vlasništva u korist Jerke
(Petra)  Jukića  –  Vranjkića  iz  Posušja,
Gornji  Jukići  bb,  s  dijelom  1/1  na
građevinskom  zemljištu  označenom  kao
k.č.  1658/59,  površine 546 m²,  gradilište,
državno vlasništvo,  upisano u posjedovni
list  broj:  136, k.o. Posušje, kao graditelja
objekta izgrađenog na tom zemljištu.

II. Jerko  (Petra) Jukić – Vranjkić je dužan, na
ime naknade za zemljište iz točke I. izreke
ovog Rješenja uplatiti iznos od 6.552,00 KM
(slovima:  šesttisućapetstotinaipedesetdvije

      konvertibilne marke), u roku od 15 dana od 
      dana  pravomoćnosti Rješenja. 
      Tržišna vrijednost predmetnog zemljišta,

po procjeni  sudskog vještaka građevinske
struke Ivice Leke, broj procjene: 11/06/3-
2016  iznosi  4.368,00  KM,  a  koja  je
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uvećana  za  50%  po  osnovi  bespravne
gradnje na državnom zemljištu.

III. Naknadu za zemljište navedeno u točki II.
izreke  Rješenja,  imenovani  je  dužan
uplatiti na žiro račun Općine Posušje, broj:
3382002261584848,  vrsta  prihoda:  722
431. 

IV. Naknada  iz  osnova  prirodne  pogodnosti
rente i naknada za uređenje građevinskog
zemljišta imenovanom će biti  obračunata,
te  je  istu  dužan  uplatiti,  pri  ishođenju
građevne dozvole u Službi za imovinsko –
pravne,  geodetske  poslove,  katastar,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine
Posušje.

V. Na  zemljištu  iz  točke  I.  izreke  ovog
Rješenja, nakon pravomoćnosti Rješenja i
dostavljanja  dokaza  o  uplati  naknade
utvrđene u točki II. Rješenja, Zemljišno –
knjižni  ured  Općinskog  suda  u  Širokom
Brijegu,  izvršiti  će  uknjižbu  prava
vlasništva u korist  Jerke (Petra)  Jukića –
Vranjkića  iz  Posušja,  Gornji  Jukići  bb,  s
dijelom 1/1, uz istovremeno brisanje ranije
izvršenih  upisa  na  tom zemljištu,  dok će
Služba za imovinsko – pravne, geodetske
poslove,  katastar,  prostorno  uređenje  i
zaštitu  okoliša  općine  Posušje  izvršiti
promjene u katastarskom operatu.

VI. Imenovani  je  dužan  uplatiti  pristojbu  za
rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na
izgrađenom  građevinskom  zemljištu  u
svrhu  legalizacije  objekta  u  iznosu  od
200,00 KM na žiro račun Općine Posušje,
broj:  3382002261584848,  vrsta  prihoda:
722 131.  

O b r a z l o ž e n j e

Jerko  (Petra)  Jukić  –  Vranjkić  iz  Posušja,
Gornji  Jukići bb, obratio se dana 22.06.2016.
godine  zahtjevom  za  utvrđivanje  prava
vlasništva  na  građevinskom  zemljištu  u
državnom  vlasništvu,  označenom  kao  k.č.
1658/59, površine 546 m², gradilište, upisano u
posjedovni  list  broj:  136,  k.o.  Posušje,  na
kojem je sagradio pomoćni objekt.

U postupku koji je prethodio donošenju ovoga
Rješenja utvrđeno je slijedeće:

- da se zemljište na kojemu se nalazi predmetni
objekt  u  katastarskom  operatu  vodi  kao
državno vlasništvo (dokaz posjedovni list);
- da je parcela iz točke I. izreke ovog Rješenja
formirana  Odlukom  o  usvajanju  izmjene  i
dopune  regulacijskog  plana  „GORNJI
JUKIĆI“,  broj:  01-23-67/16  od  14.04.2016.
godine  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“,
broj 4/16);
-  da  je  formirana  parcela  k.č.  1658/59,  k.o.
Posušje, upisana na Općinu Posušje s dijelom
1/1,  po  podacima  iz  posjedovnog  lista  broj
136, površine 546 m²;
-  da  se  po  Stručnom  Izvješću  Službe  za
imovinsko  –  pravne,  geodetske  poslove,
katastar,  prostorno  uređenje  i  zaštitu  okoliša
općine Posušje, Odsjeka za prostorno uređenje
i  zaštitu  okoliša  broj:  04-23-430/16  od
27.06.2016.  godine  izgrađeni  objekt
podnositelja  zahtjeva  može  uklopiti  u
dokumente prostornog uređenja i usuglašen je
sa  Zakonom  o  građenju  („Narodne  novine
Županije  Zapadnohercegovačke“,  broj:  4/99,
15/01,  10/03  i  18/11),  te  se  nema  zakonske
smetnje  da  se  za  isti  može  naknadno  izdati
građevna dozvola;
-  da  tržišna  vrijednost  predmetnog  zemljišta,
po  procjeni  sudskog  vještaka  građevinske
struke Ivice Leke, broj procjene: 11/06/3-2016,
iznosi 4.368,00 KM, a koja je uvećana za 50%
po  osnovi  bespravne  gradnje  na  državnom
zemljištu.

Kako su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti
propisani  člankom  61.  stavak  1.  Zakona  o
građevinskom  zemljištu  („Službene  novine
Federacije BiH“, broj: 25/03, 16/04 i 67/05), a
Zakon o stvarnim pravima („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i
100/13) još uvijek nije regulirao ovu materiju,
pa  prema  tome  odredba  spomenutog  članka
nije u koliziji sa Zakonom o stvarnim pravima,
to  je  valjalo  ovim  rješenjem  utvrditi  pravo
vlasništva u korist imenovanog s dijelom 1/1,
kao investitora objekta izgrađenog na zemljištu
iz  državnog  vlasništva  opisanom  u  točki  I.
dispozitiva ovog Rješenja uz obvezu plaćanja
naknade utvrđene po tržišnoj vrijednosti  koju
propisuje  članak  363.  Zakona  o  stvarnim
pravima  kada  je  u  pitanju  raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Federacije, županija
i  jedinica  lokalne  samouprave,  uvećanoj  za
50% po osnovi bespravne gradnje na državnom
zemljištu, u skladu s Odlukom o građevinskom
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zemljištu  („Službeni  glasnik općine Posušje“,
broj: 3/04, 11/05, 4/08, 8/09 i 5/10).
Pristojba  za  Rješenje  o  utvrđivanju  prava
vlasništva  na  izgrađenom  građevinskom
zemljištu u svrhu legalizacije objekta u iznosu
od 200,00 KM naplaćena u skladu s tarifnim
brojem  20. Tarife  o  općinskim  upravnim
pristojbama  (“Službeni  glasnik  općine
Posušje”, broj: 10/13 i 4/14).

Slijedom naprijed navedenog valjalo je odlučiti
kao u izreci ovog Rješenja.

Pouka  o  pravnom  lijeku:  Protiv  ovoga
Rješenja  nije  dopuštena  žalba,  ali  se  može
pokrenuti  upravni  spor  podnošenjem  tužbe
Županijskom sudu u Širokom Brijegu u roku
od 30 dana od dana dostave Rješenja.
 
                Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                OPĆINA POSUŠJE
             OPĆINSKO  VIJEĆE

Broj: 05-31-284/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju članka 21. stavka 2. Statuta Javnog
poduzeća  Radio  Posušje  d.o.o,  („Službeni
glasnik  općine  Posušje“,  broj  2/11  i  4/11)  i
članka  114.  stavak 3.  Statuta  općine  Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj 1/08,
8/08 i 2/10), Općinsko vijeće općine Posušje,
na 35. sjednici održanoj dana 7.7.2016. godine,
donijelo je

R J E Š E N J E
o razrješenju privremenog  člana Nadzornog
odbora Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.

I.
Razrješava  se  Katarina  Budimir,  privremeni
član  Nadzornog  odbora  Javnog  poduzeća
Radio Posušje d.o.o.

II.
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom
donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom
glasniku  općine  Posušje“  i  „Narodnim
novinama Županije Zapadnohercegovačke“.

                Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                OPĆINA POSUŠJE

             OPĆINSKO  VIJEĆE

Broj: 01-27-74/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________
Temeljem članka 12.  Zakona o ministarskim,
vladinim  i  drugim  imenovanjima  u  Županiji
Zapadnohercegovačkoj  („Narodne  novine
Županije Zapadnohercegovačke“,  broj  21/12),
članka 21. stavka 2. Statuta Javnog poduzeća
Radio Posušje d.o.o. („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj: 2/11 i 4/11) i članka 114. stavka
3.  Statuta  općine  Posušje  („Službeni  glasnik
općine  Posušje“,  broj  1/08,  8/08  i  2/10),
Općinsko vijeće općine Posušje, na 35. sjednici
održanoj dana 7.7.2016. godine, donijelo je

R J E Š E N J E
o konačnom imenovanju člana Nadzornog

odbora Javnog poduzeća
Radio Posušje d.o.o.

 
I

Za člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća
Radio  Posušje  d.o.o.  imenuju  se  Katarina
Budimir.

II
Mandat  imenovane  traje  do  isteka  mandata
ostalih članova.

III
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom
donošenja,  a  objavit  će  se  u  „Službenom
glasniku  općine  Posušje“  i  „Narodnim
novinama Županije Zapadnohercegovačke“.

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

Broj: 01-27-74/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju članka 24. točke 17. Statuta općine
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“
broj 1/08, 8/08 i 2/10) i članka 79. Poslovnika
Općinskog  vijeća  općine  Posušje  („Službeni
glasnik  općine  Posušje“  broj:  5/08,  9/08  i
10/10), Općinsko vijeće općine Posušje na 35.
sjednici  održanoj  dana   7.7.2016.  godine,
donijelo je:

RJEŠENJE
o razrješenju Povjerenstva za

žalbe Općinskog vijeća općine Posušje  
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I.
Razrješava  se  Povjerenstvo  za   žalbe
Općinskog  vijeća  općine  Posušje,  radi  isteka
mandata:
1. Mira Jukić, predsjednik
2. Petar Petric, član
3. Želimir Bakula, član

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu idućeg dana od
dana  objave  u  Službenom  glasniku  općine
Posušje.

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

Broj: 01-05-117/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Na temelju članka 24. točke 17. Statuta općine
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“,
broj 1/08, 8/08 i 2/10), a u svezi s člankom 45.
stavak 2. i  člankom 79.  stavak 1. Poslovnika
Općinskog  vijeća  općine  Posušje  („Službeni
glasnik  općine  Posušje“,  broj  5/08,  9/08  i
10/10), Općinsko vijeće općine Posušje, na 35.
sjednici  održanoj  dana  7.7.2016.  godine,
donijelo je

Z A K L J U Č AK
o osnivanju Povjerenstva za žalbe
Općinskog vijeća općine Posušje

I.
Ovim Zaključkom osniva  se  Povjerenstvo  za
žalbe  Općinskog  vijeća  općine  Posušje  (u
daljem tekstu: Povjerenstvo).
U Povjerenstvo se imenuju:

1. Mirjana Biško, predsjednik
2. Zoran Lončar, član     
3. Branka Milićević, član
      

Rezervni član Povjerenstva je Ivanka Arapović
Galić  koja  sudjeluje  u  radu  Povjerenstva  u
slučaju  ako  netko  od  članova  iz  zakonskih
razloga bude izuzet.

II.
Povjerenstvo  kao  drugostupanjsko  tijelo
Općinskog  vijeća  je  nadležno  da  rješava  po
žalbama kada je u prvostupanjskom upravnom
postupku  rješavano  na  temelju  Statuta  ili

propisa Općinskog vijeća u okviru isključivih
prava i obveza općine.
 

III.
Povjerenstvo se imenuje na razdoblje od dvije 
godine. 

IV.
Povjerenstvo  radi  u  sjednicama.  Odluka
Povjerenstva  je  pravovaljana  ako  je  za  nju
glasovalo najmanje 2 člana Povjerenstva.

V.
Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo
na naknadu sukladno Odluci o visini naknade
za  rad  članova  stalnih  i  privremenih  radnih
tijela  Općinskog  vijeća  („Službeni  glasnik
općine Posušje“, broj 1/05 i 2/15). 

VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu idućeg dana od
dana  objave  u  Službenom  glasniku  općine
Posušje.

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

Broj: 01-05-117/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

Temeljem članka 114. stavak 3. Statuta općine
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) i članka 85. Poslovnika
Općinskog  vijeća  općine  Posušje  („Službeni
glasnik  općine  Posušje“  broj:  5/08,  9/08  i
10/10), Općinsko vijeće općine Posušje na 35.
sjednici  održanoj  dana  7.7.2016.  godine,
donijelo je: 

ZAKLJUČAK

I.
Ovim  Zaključkom  zadužuje  se  predsjednik
Općinskog  vijeća  da  uputi  zahtjev  za
pokretanje  procedure  izdvajanja  šumskog
zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja za
lokalitet  na  području  k.o.  Donja  Sutina
posjedovni list broj 15 i lokalitet na području
k.o. Ćesića Draga posjedovni list broj 57. 

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku općine Posušje“.
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                Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                OPĆINA POSUŠJE
             OPĆINSKO  VIJEĆE

Broj: 01-31-121/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________

                                                                            
Temeljem članka 114. stavak 3. Statuta općine
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje“
broj: 1/08, 8/08 i 2/10) i članka 85. Poslovnika
Općinskog  vijeća  općine  Posušje  („Službeni
glasnik  općine  Posušje“  broj:  5/08,  9/08  i
10/10), Općinsko vijeće općine Posušje na 35.
sjednici  održanoj  dana  7.7.2016.  godine,
donijelo je: 

ZAKLJUČAK

I.

Daje se suglasnost Općinskom načelniku da u
iznosu od 9 500 KM financira sustav grijanja
za kuću obitelji Petričušić iz Zagorja.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku općine Posušje“.

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

Broj: 01-02-104/16                                 PREDSJEDNIK
Posušje, 7.7.2016. godine                     Ivan  Lončar, v.r.

__________________________________
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IZDAJE: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POSUŠJE, Ul. Fra Grge Martića 30
                                          Službeni glasnik općine Posušje izlazi po potrebi. 

Godišnja pretplata iznosi 100 KM, a uplaćuje se na žiro račun općine Posušje broj: 3382002200101010
                                          UREĐUJE: Branka Milićević, dipl.iur.
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