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Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje 

(„Službeni glasnik općine“, broj: 1/08, 8/08, 

2/10 i 1/17) i članka 46. Poslovnika Općinskog 

vijeća općine Posušje („Službeni glasnik 

općine“, broj: 5/08, 9/08, 10/10, 2/17 i 11/19), 

Općinsko vijeće općine Posušje na 12. sjednici 

održanoj dana 9.2.2022. godine, donijelo je: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PROGRAM RADA 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POSUŠJE 

ZA 2022. GODINU 

Sukladno pravima i obvezama utvrđenim u 

Statutu općine, Općinsko vijeće općine Posušje 

utvrđuje svoj Program koji sadrži odgovarajuće 

zadatke, nositelje tih priprema kao i rokove u 

okviru kojih će Općinsko vijeće razmatrati 

pitanja iz Programa rada. 

Program rada Općinskog vijeća općine Posušje 

svrstan je u dva dijela: normativni dio i 

tematsko-analitički dio, kako slijedi: 

NORMATIVNI DIO 

 

1. Rješenja i Odluke iz oblasti imovinsko-

pravnih poslova sukladno podnesenim 

zahtjevima 

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar,                             

prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

ROK: siječanj-prosinac   

 

2. Odluke, izmjene i dopune Odluka iz oblasti 

prostornog uređenja i zaštite okoliša 

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar,        

prostorno uređenje i zaštitu okoliša                                 

ROK: siječanj-prosinac    

 

3. Program rada Općinskog načelnika za 2022. 

godinu  

NOSITELJ: Općinski načelnik   

ROK: veljača 

 

4. Zaključak o osnivanju radnog tijela za 

pripremu kulturnih događanja „Posuško lito“ 

NOSITELJ: Općinski načelnik, Povjerenstvo 

za izbor i imenovanja i Služba za opću upravu i 

društvene djelatnosti                               

ROK: veljača 

 

5. Odluka o objavi javnog oglasa za imenovanje 

člana (članova) Općinskog izbornog 

povjerenstva Posušje  

NOSITELJ: Općinski načelnik            

ROK: veljača 

6. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za 

imenovanje Nadzornih odbora 

NOSITELJ: Općinsko vijeće                 

ROK: veljača 

 

7. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za 

imenovanje Upravnih vijeća 

NOSITELJ: Općinsko vijeće  

ROK: veljača 

                                                                                                                                                                                                                     

8. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog 

Odluke o izmjenama Statuta javnih ustanova   

NOSITELJ:  Općinski načelnik i javna 

ustanova   

ROK: veljača/ožujak 

                                                                                                                

9. Plan prihoda i Program radova komunalnog  

gospodarstva za 2022. godinu 

NOSITELJ: „Urbikom“ Posušje 

ROK: ožujak 

 

10. Plan implementacije općinske strategije 

razvoja za sljedeću godinu i financijska 

projekcija za sljedeće dvije godine  

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

gospodarstvo 

ROK: ožujak 

 

11. Plan infrastrukturnog razvoja općine 

Posušje 2022-2024 

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

gospodarstvo  

ROK: ožujak 

 

12. Odluka o davanju suglasnosti na godišnji 

plan i program aktivnosti društva Ladanušić 

čistoća d.o.o. Rakitno 

NOSITELJ:  Općinski načelnik i Služba za 

gospodarstvo  

ROK: ožujak 

 

13. Rješenja o razrješenju i imenovanju 

Nadzornih odbora  i Upravnih vijeća                                                                                                        

NOSITELJ: Povjerenstvo za izbor i 

imenovanja, Povjerenstvo za izbor  Nadzornih 

odbora i Upravnih vijeća  

ROK: travanj                      

 

14. Odluka o određivanju prosječne konačne 

građevinske  cijene za 1m² stambenog prostora 

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

ROK: svibanj 
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15. Razrješenje i imenovanje Povjerenstva za 

žalbe Općinskog vijeća općine Posušje 

NOSITELJ: Povjerenstvo za izbor i 

imenovanja                                                 

ROK: lipanj 

 

16. Pravilnik o visini i načinu ostvarivanja prava 

na naknade i dodatke na plaću 

NOSITELJ: Općinski načelnik   

 ROK: lipanj 

 

17. Ažuriranje programa kapitalnih investicija 

za 2023. godinu 

NOSITELJ: Koordinacijski tim za izradu 

programa kapitalnih investicija, Služba za 

financije         

ROK: srpanj/kolovoz    

 

18. Odluka o dodjeli koncesije za prikupljanje, 

odvoženje i odlaganje otpada na području 

Rakitna (MZ Poklečani i MZ Sutina)                                                

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

gospodarstvo                             

ROK: listopad 

 

19. Razrješenje i imenovanje Povjerenstva za  

provedbu javnog nadmetanja za raspolaganje 

nekretninama u vlasništvu općine 

NOSITELJ: Općinski načelnik  i Povjerenstvo 

za izbor i imenovanja                                           

ROK: listopad 

                           

20. Usklađivanje Odluke o javnom redu i miru 

na području općine Posušje 

NOSITELJ: Općinski načelnik i Radna grupa 

za izradu nacrta odluke                                              

ROK: listopad 

 

21. Nacrt Proračuna općine Posušje za 2023. 

godinu 

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

financije                           

                          ROK: listopad/studeni  

                      

22. Prijedlog „mogućih“ izmjena i dopuna 

proračuna općine Posušje za 2022. godinu                                                          

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

financije   

ROK: prosinac 

 

23. Program rada  Općinskog vijeća za 2023. 

godinu                                       

NOSITELJ: Općinsko vijeće                          

ROK: prosinac                                                                              

 

TEMATSKO – ANALITIČKI DIO 

 

1. Izvješća o radu radnih tijela Općinskog vijeća 

NOSITELJ: Predsjednici radnih tijela        

ROK: veljača                    

 

2. Informacija o radu Službe za zapošljavanje 

podružnica Posušje 

NOSITELJ: Služba za zapošljavanje    

ROK: veljača/ožujak 

 

3.  Informacija o radu Policijske uprave Posušje 

(stanje javnog reda i mira, sigurnosti prometa, 

kriminaliteta i dr.)  

NOSITELJ: Policijska postaja Posušje  

ROK: veljača/ožujak 

 

4.  Izvješće Općinskog pravobranitelja o stanju 

i aktivnostima u Općinskom pravobraniteljstvu 

Posušje 

NOSITELJ: Općinski pravobranitelj    

ROK: veljače/ožujak                                    

 

5. Izvješće o radu Općinskog izbornog 

povjerenstva Posušje 

NOSITELJ: Općinsko izborno povjerenstvo 

ROK: ožujak  

    

6. Izvješće o realizaciji Plana prihoda i 

Programa radova komunalnog gospodarstva za 

2021. godinu  

NOSITELJ: „Urbikom“ Posušje                     

ROK: ožujak      

 

7. Informacija o radu Porezne uprave-ispostava 

Posušje 

NOSITELJ: Porezna uprava-ispostava Posušje  

ROK: ožujak/travanj     

 
8. Informacija o radu Zavoda za zdravstveno 

osiguranje područni ured Posušje 

NOSITELJ: Pravna osoba                         

ROK: ožujak/ travanj 

 

9. Informacija o radu Federalnog zavoda za 

mirovinsko i invalidsko osiguranje -Županijska 

služba Ljubuški                                                                   

NOSITELJ: Pravna osoba                 

ROK: ožujak/ travanj 

 

10. Izvješća o radu javnih poduzeća: 

-   „Vodovod“ d.o.o. Posušje 

- Radio Posušje d.o.o. 

NOSITELJ: Pravne osobe ponaosob     

ROK: travanj 
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11.  Izvješća o radu javnih ustanova: 

- „Urbikom“ Posušje  

- Dječji vrtić „Bajka“ Posušje 

- Centar za socijalni rad Posušje  

- Gradska knjižnica fra Petra Bakule 

Posušje  

NOSITELJ: Pravne osobe ponaosob     

ROK: travanj                                                 

                                                           

12. Izvješće o ostvarenju Programa rada 

Općinskog vijeća općine Posušje za 2021. 

godinu 

NOSITELJ: Općinsko vijeće                 

ROK: travanj 

 

13.  Izvješće o radu Općinskog načelnika općine  

Posušje za 2021. godinu 

NOSITELJ: Općinski načelnik                     

ROK: travanj 

 

14. Izvješća Udruga proisteklih iz domovinskog 

rata: 

- HVIDR-a Podružnica Posušje 

- Udruga obitelji poginulih i nestalih 

hrvatskih branitelja, podružnica Posušje 

- Udruga obitelji poginulih, nestalih i 

stradalih hrvatskih branitelja, podružnica 

Posušje 

- UDIVDR-a Podružnica Posušje 

- -UBIDRLPTSP Podružnica Posušje 

- Udruga maloljetnih branitelja, 

podružnica Posušje 

NOSITELJ: Služba za branitelje iz 

Domovinskog rata                                  

ROK: travanj  

                                                             

 15.  Izvješće o radu Športskog saveza općine 

Posušje za 2021. godinu 

NOSITELJ: Športski savez   

ROK: travanj 

 

16. Izvješća Udruga koje se financiraju iz 

proračuna općine Posušje 

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

opću upravu i društvene djelatnosti  

ROK: travanj 

                                                                                                                     

17. Informacija o stanju odvoza, odlaganja 

komunalnog otpada i stanju okoliša                                                                    

NOSITELJ: Općinski načelnik, Odsjek za 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Javno 

poduzeće „Vodovod“ d.o.o. Posušje            

ROK: travanj 

 

 

18. Izvješće o izvršenju proračuna općine 

Posušje za 2021. godinu (završni račun) 

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

financije     

ROK: travanj/svibanj                                                                                                                

                                                   

19. Izvješće o izvršenju proračuna općine 

Posušje za prvi kvartal 2022. godine 

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

financije                            

ROK: travanj/svibanj                                                                                  

                                                                                                         

20. Izvješća o radu i funkcioniranju  mjesnih 

zajednica 

NOSITELJ: Općinski načelnik i mjesne 

zajednice                                           

ROK: svibanj 

 

21. Informacija o zaštiti od požara i vatrogastvu 

na području općine  Posušje                                                                                      

NOSITELJ: Služba za gospodarstvo, obnovu, 

razvitak i civilnu zaštitu                               

ROK: lipanj 

                                                                                                   

22. Polugodišnje izvješće o ostvarenju 

programa rada Općinskog vijeća                

NOSITELJ: Općinsko vijeće                      

ROK: srpanj   

 

23. Informacije o stanju lova i ribolova na 

području općine Posušje                                                                                                                                                                                                 

NOSITELJ: Služba za gospodarstvo      

ROK: srpanj 

 

24. Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana 

implementacije Strategije razvoja općine 

Posušje 

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

gospodarstvo                                  

ROK: srpanj 

                                                                                    

25. Izvješće o polugodišnjem izvršenju 

proračuna općine Posušje za  2022. godinu         

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

financije                          

ROK: srpanj/kolovoz 

     

26.   Izvješća o radu osnovnih škola i srednjih 

škola 

NOSITELJ: Pravne osobe ponaosob    

ROK: rujan  
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27. Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana 

kapitalnih investicija 

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

gospodarstvo                                

ROK: listopad 

                                                                                                             

28.   Izvješće o devetomjesečnom izvršenju 

proračuna općine Posušje za  2022. godinu              

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

financije                         

ROK: listopad/studeni  

 

29. Izvješće o provedbi kulturnih događanja 

„Posuško lito“ 

NOSITELJ: Radno tijelo za pripremu 

kulturnih događanja „Posuško lito“  

ROK: studeni 

                                                                                    

Općinsko vijeće će sukladno svojoj nadležnosti 

donositi i druge odluke kao i izmjene postojećih 

odluka sukladno pozitivnim zakonskim 

propisima. 

Sukladno svojoj nadležnosti Općinsko vijeće će 

davati suglasnosti na opće i pojedinačne akte 

općinskih tijela, organizacija i poduzeća te vršiti 

izbor, imenovanja i razrješenja sukladno 

Zakonu, Statutu i Poslovniku. 

 

Program rada bit će objavljen u „Službenom 

glasniku općine Posušje“. 

 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

              OPĆINA POSUŠJE 

            OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Na temelju članka 24. točka 2. i 114. stavak 2. 

Satuta općine Posušje („Službeni glasnik općine 

Posušje“, broj 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), Općinsko 

vijeće općine Posušje na 12. sjednici održanoj 

dana 9.2.2022. godine, donijelo je  

 

O D L U K U 

o novčanoj pomoći roditeljima povodom 

rođenja djeteta 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuje se iznos, uvjeti i način 

ostvarivanja prava na novčanu pomoć 

roditeljima povodom rođenja djeteta (u 

daljnjem tekstu: novčana pomoć). 

 

Članak 2. 

Novčana pomoć iznosi:  

 

- za treće dijete  500,00 KM 

 

- za četvrto i svako sljedeće dijete 1.000,00 KM. 

 

Članak 3. 

Pravo na novčanu pomoć ostvaruje jedan od 

roditelja novorođenog djeteta pod uvjetima:  

- da je roditelj koji podnosi zahtjev za novčanu 

pomoć državljanin Bosne i Hercegovine s 

neprekidno prijavljenim prebivalištem na 

području općine Posušje najmanje godinu dana 

prije rođenja djeteta 

- da je dijete nakon rođenja prijavljeno na 

području općine Posušje  

- da je dijete rođeno poslije 31. 12. 2021. 

godine. 

 

Članak 4. 

Roditelj novorođenog djeteta podnosi zahtjev 

za isplatu novčane pomoći Centru za socijalni 

rad Posušje u roku od 12 mjeseci od dana 

rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev. 

Uz zahtjev roditelj je dužan priložiti:  

- kopiju osobne iskaznice 

- izvadak iz matične knjige rođenih za 

novorođeno dijete 

- uvjerenje o prebivalištu za roditelja 

- izvatke iz matične knjige rođenih ili 

rodne listove za svu djecu roditelja koji 

podnosi zahtjev 

- broj tekućeg računa. 

 

Članak 5. 

Centar za socijalni rad Posušje (u daljnjem 

tekstu: Centar) utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti 

za isplatu novčane pomoći sukladno ovoj odluci 

i o tome donosi rješenje nakon provedenog 

postupka. 

 

Članak 6. 

Protiv rješenja Centra može se uložiti žalba u 

roku 15 dana od dana primitka rješenja. 

O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka 

odlučuje Služba za opću upravu i društvene 

djelatnosti općine Posušje. 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-02-249/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 
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Članak 7. 

Sredstva za novčanu pomoć isplaćivat će se iz 

proračuna općine Posušje. 

 

Članak 8. 

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 

 
Na temelju članka 7. stavka 1. točke a) Naputka 

o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, 

obuci i razrješenju članova izbornog 

povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni 

i Hercegovini (Pročišćeni tekst) („Službeni 

glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 1/22), kao i 

članka 24. točke 2. i 114. stavka 2. Statuta 

općine Posušje („Službeni glasnik općine 

Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), 

Općinsko vijeće općine Posušje, na 12. sjednici 

održanoj dana 9.2.2022. godine,  donijelo je  

 

O D L U K U 

o objavljivanju javnog natječaja za 

imenovanje člana (članova) Općinskog 

izbornog povjerenstva Posušje 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se mjesto oglašavanja 

javnog natječaja za imenovanje člana (članova) 

Općinskog izbornog povjerenstva Posušje (u 

daljem tekstu: OIP), uvjeti koje kandidat mora 

ispunjavati, rok za podnošenje prijava 

kandidata, trajanje mandata izabranog člana i 

povjerenstvo za provedbu postupka po javnom 

natječaju. 

 

Članak 2. 

Javni natječaj za imenovanje člana (članova) 

OIP objavljuje se u najmanje jednom dnevnom 

listu, lokalnoj radio postaji, oglasnoj ploči 

zgrade općine i web stranici općine Posušje. 

 

Članak 3. 

Kandidat za člana OIP mora ispunjavati 

sljedeće opće uvjete: 

a) da je osoba s pravom glasa 

b) da je osoba s odgovarajućom stručnom 

spremom i iskustvom  u provedbi izbora. 

 

Članak 4. 

Pored općih uvjeta iz članka 3.  ove Odluke, 

kandidat za člana OIP mora ispunjavati i 

sljedeće posebne uvjete: 

a) da ima prebivalište na području općine 

Posušje 

b) da ima završen fakultet, VII/1 stupanj 

stručne spreme ili završen fakultet 

Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 

180 ECTS i 

c) da posjeduje iskustvo u provedbi izbora.  

Pod iskustvom u provedbi izbora 

podrazumijeva se: 

a) članstvo u izbornom povjerenstvu  i 

b) članstvo u biračkom odboru na izborima 

obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH. 

 

Članak 5. 

Iznimno od odredbe iz članka 4 stavka 1. točka 

b) ove Odluke, član izbornog povjerenstva 

može biti osoba koja ima završenu višu školu, 

odnosno VI stupanj stručne spreme, ukoliko se 

radi o općini koja ima manje od 2.000 birača 

upisanih u Središnji birački popis ili se radi o 

ponovnom izboru (reimenovanju) člana 

izbornog povjerenstva, odnosno ako je potrebno 

ispoštovati odredbe članka 2.14. stavak (1) 

Izbornog zakona BiH.  

 

Članak 6. 

Član OIP može biti predsjednik ili sudac 

redovnog suda, tajnik općinskog vijeća, 

odnosno skupštine općine i skupštine grada, 

odnosno gradskog vijeća, osobe profesionalno 

zaposlene u općinskim organima uprave i druge 

osobe, ako ispunjavaju uvjete određene 

člankom 2.2. Izbornog zakona BiH, a nemaju 

smetnji iz članka 2.3. Izbornog zakona BiH. 

Za člana OIP ne može biti imenovana osoba 

obuhvaćena člankom 2.3 Izbornog zakona BiH, 

kao ni osoba koja obavlja izvršnu funkciju, kako 

je utvrđeno odredbom članka 1.8. stavak (6) 

Izbornog zakona BiH, niti osoba koja je aktualni 

kandidat ili je bio kandidat za bilo koju razinu 

vlasti na posljednjim općim i/ili posljednjim 

lokalnim izborima. 

 

Članak 7. 

Sukladno članku 2.3. i članku 2.12 stavak (7) 

Izbornog zakona BiH, za člana OIP ne može biti 

imenovana osoba: 

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-02-15/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 
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a) koja se ne može kandidirati u smislu 

odredbi članaka 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog 

zakona BiH; 

b) koja je član najvišeg izvršno-političkog 

tijela političke stranke ili koalicije 

(predsjednik, potpredsjednik, glavni 

tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog 

odbora);  

c) koja je nositelj izabranog mandata ili je 

član izvršnog tijela vlasti, osim u 

slučajevima predviđenim člankom 2.12. 

stavak 4. Izbornog zakona BiH; 

d) koja je izborni kandidat za bilo koju 

razinu vlasti; 

e) kojoj je u posljednje četiri godine 

izrečena kazna za radnju koja predstavlja 

težu povredu izbornih zakona ili propisa,  

za koju je osobno odgovorna, računajući 

od dana pravomoćnosti odluke; 

f) koja je zastupnik, odnosno punomoćnik 

političkog subjekta koji sudjeluje na 

izborima i  

g) koja je pravomoćnom sudskom 

presudom osuđena na kaznu zatvora u 

trajanju od šest mjeseci ili duže. 

 

Članak 8. 

Sastav izbornog povjerenstva je multietničan, 

tako da odražava zastupljenost konstitutivnih 

naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici 

za koju se tijelo nadležno za provedbu izbora 

osniva, vodeći računa o posljednjem popisu 

stanovništva provedenom na državnom nivou. 

U sastavu izbornog povjerenstva nastojat će se 

osigurati zastupljenost spolova sukladno 

Zakonu o ravnopravnosti spolova u Bosni i 

Hercegovini, osim ako se izborno povjerenstvo 

sastoji od tri člana, tada ravnopravna 

zastupljenost postoji u slučaju kada je jedan od 

spolova zastupljen s 1/3 od ukupnog broja 

članova.  

Članak 9. 

Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj je 

osam dana od dana objave. 

 

Članak 10. 

Mandat člana izbornog povjerenstva traje 

sedam godina i teče od dana davanja suglasnosti 

Središnjeg izbornog povjerenstva BiH na 

odluku o imenovanju člana izbornog 

povjerenstva donesenu od strane nadležnog 

tijela. 

Članak 11. 

Javni natječaj za imenovanje člana (članova) 

OIP objavljuje predsjednik Općinskog vijeća, a 

provodi povjerenstvo za provedbu postupka po 

javnom natječaju koje imenuje Općinsko vijeće, 

a u čijem sastavu obvezno mora biti najmanje 

jedan član pravne struke i /ili osoba s izbornim 

iskustvom. 

Članak 12. 

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 

 
Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, 

vladinim i drugim imenovanjima u Županiji 

Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine 

Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 21/12 i 

17/20) i članka 114. Statuta općine Posušje 

(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08, 

8/08, 2/10 i 1/17), Općinsko vijeće općine 

Posušje na 12. sjednici održanoj dana 9.2.2022. 

godine, donijelo je: 

 

O D L U K U 

o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje 

Nadzornih odbora  

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom raspisuje se javni oglas za 

imenovanje Nadzornih odbora Javnog 

poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje i Javnog 

poduzeća Radio Posušje d.o.o.   

 

Članak 2. 

Zadužuje se predsjednik Općinskog vijeća da 

objavi javni oglas sukladno odredbama Zakona 

o ministarskim, vladinim i drugim 

imenovanjima u Županiji 

Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine 

Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 21/12 i 

17/20), Odluci o utvrđivanju uvjeta i kriterija za 

konačna imenovanja na pozicije u regulirana 

tijela općine Posušje („Službeni glasnik općine 

Posušje“, broj: 7/13, 4/16 i 13/20) i ovoj Odluci.                                                        

 

Članak 3. 

Javni oglas će biti objavljen u jednom dnevnom 

listu velike tiraže dostupan najširoj javnosti, 

Narodnim novinama Županije 

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-02-16/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 
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Zapadnohercegovačke, oglasnoj ploči zgrade 

općine i na internet stranici Općine Posušje.  

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana 

posljednjeg javnog objavljivanja. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana 

objave u „Službenom glasniku općine Posušje“. 

 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

              OPĆINA POSUŠJE 

            OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, 

vladinim i drugim imenovanjima u Županiji 

Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine 

Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 21/12 i 

17/20) i članka 114. Statuta općine Posušje 

(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08, 

8/08, 2/10 i 1/17), Općinsko vijeće općine 

Posušje na 12. sjednici održanoj dana 9.2.2022. 

godine, donijelo je: 

 

O D L U K U 

o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje  

Upravnih vijeća  

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom raspisuje se javni oglas za 

imenovanje Upravnih vijeća Centra za socijalni 

rad Posušje, Javne ustanove za komunalne 

djelatnosti „Urbikom“ Posušje i Dječjeg vrtića 

„Bajka“ Posušje. 

 

Članak 2. 

Zadužuje se predsjednik Općinskog vijeća da 

objavi javni oglas sukladno odredbama Zakona 

o ministarskim, vladinim i drugim 

imenovanjima u Županiji 

Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine 

Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 21/12 i 

17/20), Odluci o utvrđivanju uvjeta i kriterija za 

konačna imenovanja na pozicije u regulirana 

tijela općine Posušje („Službeni glasnik općine 

Posušje“, broj: 7/13, 4/16 i 13/20) i ovoj Odluci.                                                        

 

Članak 3. 

Javni oglas će biti objavljen u jednom dnevnom 

listu velike tiraže dostupan najširoj javnosti, 

Narodnim novinama Županije 

Zapadnohercegovačke, oglasnoj ploči zgrade 

općine i na internet stranici Općine Posušje.  

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana 

posljednjeg javnog objavljivanja. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana 

objave u „Službenom glasniku općine Posušje“. 

 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

              OPĆINA POSUŠJE 

            OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Na temelju članka 21., 22. i 23. Zakona o 

prostornom uređenju („Narodne novine 

Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99, 

15/01, 10/03 i 18/11) i članka 24. točka 5. 

Statuta općine Posušje („Službeni glasnik 

općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), 

Općinsko vijeće općine Posušje na 12. sjednici 

održanoj dana 9.2.2022. godine, donijelo je: 

  

O D L U K U 

o pristupanju izradi izmjene i dopune 

regulacijskog plana 

POSUŠJE (Gaj – Ulica kneza Mislava) 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjene i 

dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Gaj – 

Ulica kneza Mislava) u cilju definiranja 

prometnih i drugih javnih površina, te 

preoblikovanja postojećih i definiranja novih 

građevinskih parcela,  u Posušju,  Ulica kneza 

Mislava, lokalitet „Gaj“, za potrebe rješavanja 

vlasničkih odnosa vezanih za predmetno 

zemljište, te za potrebe legalizacije postojećih i 

izgradnje novih građevinskih objekata na 

predmetnom lokalitetu. 

 

Članak 2. 

Planom iz ove Odluke treba obuhvatiti parcele 

označene kao k.č. broj: 1964/1, 1964/2 i 1963/5 

k.o. Posušje, koje se nalaze na lokalitetu „Gaj“, 

Posušje, Ulica kneza Mislava i druge susjedne 

parcele (obuhvatiti onoliko parcela koliko to 

bude potrebno za izradu predmetnog plana) 

koje se nalaze na predmetnom lokalitetu.  

 

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-02-8/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-02-9/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 
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Članak 3. 

Smjernice za izradu predmetnog plana su sljedeće: 

Za područje koje je obuhvaćeno predmetnim 

planom uzimajući u obzir stanje na terenu izvršiti 

definiranje javnih prometnih površina i drugih 

javnih površina, te preoblikovanje postojećih i 

definiranje novih građevinskih parcela, za potrebe 

legalizacije postojećih i izgradnje novih 

građevinskih objekata na predmetnom lokalitetu. 

 

Članak 4. 

Sredstva za financiranje izrade Plana su osigurana 

u Proračunu općine Posušje. 

 

Članak 5. 

Za nositelja pripreme za izradu predmetnog plana, 

određuje se Služba za imovinsko - pravne, 

geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša općine Posušje.  

Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana će 

osigurati svu raspoloživu dokumentaciju potrebnu 

za izradu Plana i osigurati suradnju svih korisnika 

prostora s ciljem da se izradom regulacijskog 

plana usklade potrebe i planska rješenja. 

 

Članak 6. 

Za izradu predmetnog plana odredit će se 

najpovoljniji ponuditelj koji će biti odabran putem 

javnog natječaja.  

Suglasno uvjetima tenderske dokumentacije, 

odluke o dodjeli ugovora najpovoljnijem 

ponuditelju, općina Posušje će zaključiti 

odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa 

Zakonom o javnim nabavama („Službeni glasnik 

Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14). 

 

Članak 7. 

Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana je 

obavezan sačiniti program uključivanja javnosti u 

javne rasprave o svim fazama izrade Plana i 

organizirati njihovo provođenje, te o tome 

redovito informirati Općinsko vijeće. Javna 

rasprava će trajati  30 dana. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana 

njenog objavljivanja u „Službenom glasniku 

općine Posušje“. 
 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

              OPĆINA POSUŠJE 

            OPĆINSKO VIJEĆE 

Na temelju članka 21., 22. i 23. Zakona o 

prostornom uređenju („Narodne novine 

Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99, 

15/01, 10/03 i 18/11) i članka 24. točka 5. 

Statuta općine Posušje („Službeni glasnik 

općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), 

Općinsko vijeće općine Posušje na 12. sjednici 

održanoj dana 9.2.2022. godine, donijelo je: 

 

O D L U K U 

o pristupanju izradi regulacijskog plana 

RAKITNO (Donja Sutina – Gornji 

Dupovci)  

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom pristupa se izradi regulacijskog 

plana RAKITNO (Donja Sutina – Gornji 

Dupovci), u cilju definiranja prometnih i drugih 

javnih površina, te preoblikovanja postojećih i 

definiranja novih građevinskih parcela, na 

zemljištu koje se nalazi u naseljima Donja 

Sutina, zaseok Gornji Dupovci u Rakitnu, 

općina Posušje, za potrebe rješavanja vlasničkih 

odnosa vezanih za predmetno zemljište. 

 

Članak 2. 

Planom iz ove Odluke treba obuhvatiti parcelu 

označenu kao k.č. broj: 1990/1 k.o. Donja 

Sutina i druge susjedne parcele (obuhvatiti 

onoliko parcela koliko to bude potrebno za 

izradu predmetnog plana) koje se nalaze na 

predmetnom lokalitetu. 

 

Članak 3. 

Smjernice za izradu predmetnog plana su 

sljedeće: 

Za područje koje je obuhvaćeno predmetnim 

planom uzimajući u obzir stanje na terenu 

izvršiti definiranje prometnih i drugih javnih 

površina, te preoblikovanje postojećih i 

definiranje novih građevinskih parcela, za 

potrebe legalizacije postojećih i izgradnje novih 

građevinskih objekata na predmetnom 

lokalitetu. 

 

Članak 4. 

Sredstva za financiranje izrade Plana su 

osigurana u Proračunu općine Posušje. 

 

Članak 5. 

Za nositelja pripreme za izradu predmetnog 

plana, određuje se Služba za imovinsko - 

pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje.  
PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-23-6/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 
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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 Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14). 

 

Članak 7. 

Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana je 

obavezan sačiniti program uključivanja javnosti 

u javne rasprave o svim fazama izrade Plana i 

organizirati njihovo provođenje, te o tome 

redovito informirati Općinsko vijeće. Javna 

rasprava će trajati  30 dana. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana 

njenog objavljivanja u „Službenom glasniku 

općine Posušje“. 

 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

              OPĆINA POSUŠJE 

            OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 21., 22. i 23. Zakona o 

prostornom uređenju („Narodne novine 

Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 4/99, 

15/01, 10/03 i 18/11) i članka 24. točka 5. 

Statuta općine Posušje („Službeni glasnik 

općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), 

Općinsko vijeće općine Posušje na 12. sjednici 

održanoj dana 9.2.2022. godine, donijelo je: 

  

O D L U K U 

o pristupanju izradi izmjene i dopune 

regulacijskog plana POSUŠJE-BAKULINE 

NJIVE – KOLODVOR 

 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjene i 

dopune regulacijskog plana POSUŠJE -

BAKULINE NJIVE–KOLODVOR u cilju 

definiranja prometnih i drugih javnih površina, 

te preoblikovanja postojećih i definiranja novih 

građevinskih parcela, na lokalitetu Bakuline 

njive, u Posušju, za potrebe rješavanja 

vlasničkih odnosa vezanih za predmetno 

zemljište, te za potrebe legalizacije postojećih i 

izgradnje novih građevinskih objekata na 

predmetnom lokalitetu. 

 

Članak 2. 

Planom iz ove Odluke treba obuhvatiti parcelu 

označenu kao k.č. broj: 1906/3 k.o. Posušje, na 

kojoj je bila predviđena izgradnja kolodvora, 

koja se nalazi na lokalitetu Bakuline njive, u 

Posušju i druge susjedne parcele (obuhvatiti 

onoliko parcela koliko to bude potrebno za 

izradu predmetnog plana) koje se nalaze na 

predmetnom lokalitetu.  

 

Članak 3. 

Smjernice za izradu predmetnog plana su 

sljedeće: 

Za područje koje je obuhvaćeno predmetnim 

planom uzimajući u obzir stanje na terenu 

izvršiti definiranje javnih prometnih površina i 

drugih javnih površina, te preoblikovanje 

postojećih i definiranje novih građevinskih 

parcela, za potrebe legalizacije postojećih i 

izgradnje novih građevinskih objekata na 

predmetnom lokalitetu. 

 

Članak 4. 

Sredstva za financiranje izrade Plana su 

osigurana u Proračunu općine Posušje. 

 

Članak 5. 

Za nositelja pripreme za izradu predmetnog 

plana, određuje se Služba za imovinsko - 

pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje.  

Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana 

će osigurati svu raspoloživu dokumentaciju 

potrebnu za izradu Plana i osigurati suradnju 

svih korisnika prostora s ciljem da se izradom 

regulacijskog plana usklade potrebe i planska 

rješenja. 

Članak 6. 

Za izradu predmetnog plana odredit će se 

najpovoljniji ponuditelj koji će biti odabran 

putem javnog natječaja.  

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-23-14/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 
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Suglasno uvjetima tenderske dokumentacije, 

odluke o dodjeli ugovora najpovoljnijem 

ponuditelju, općina Posušje će zaključiti 

odgovarajući ugovor o izradi Plana u skladu sa 

Zakonom o javnim nabavama („Službeni 

glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14). 

 

Članak 7. 

Nositelj pripreme za izradu predmetnog plana je 

obavezan sačiniti program uključivanja javnosti 

u javne rasprave o svim fazama izrade Plana i 

organizirati njihovo provođenje, te o tome 

redovito informirati Općinsko vijeće. Javna 

rasprava će trajati  30 dana. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana 

njenog objavljivanja u „Službenom glasniku 

općine Posušje“. 

 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

              OPĆINA POSUŠJE 

            OPĆINSKO VIJEĆE 

 
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, 2/10 i 1/17) Općinsko vijeće 

općine Posušje na 12. sjednici održanoj dana 

9.2.2022. godine, donijelo je: 

                                                                                                            

O  D  L  U  K  U 

o usvajanju regulacijskog plana  

GRADAC (Drage) 

 

I. 

Usvaja se regulacijski plan GRADAC (Drage), 

kojim je izvršeno definiranje prometnih i drugih 

javnih sadržaja, te preoblikovanje postojećih i 

definiranje novih građevinskih parcela, na 

zemljištu koje se nalazi na lokalitetu „Drage“ u 

naselju Gradac, općina Posušje, za potrebe 

rješavanja vlasničkih odnosa vezanih za 

predmetno zemljište, te za potrebe legalizacije 

postojećih i izgradnje novih građevinskih 

objekata na predmetnom lokalitetu. 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz 

regulacijskog plana. 

 

II. 

Odluka o pristupanju izradi regulacijskog plana 

GRADAC (Drage) usvojena je od strane 

Općinskog vijeća općine Posušje pod brojem: 

01-23-11/17 od 3.2.2017. godine.  

 

III. 

Odlukom o javnoj raspravi o Prijedlogu 

regulacijskog plana GRADAC (Drage), broj: 

01- 47/17 od 23.11.2021. godine, prijedlog 

plana je stavljen na javni uvid u trajanju od 

30.11.2021. godine do 30.12.2021. godine. 

 

IV. 

Prijedlog predmetnog plana 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 

 

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, 2/10 i 1/17) Općinsko vijeće 

općine Posušje na 12. sjednici održanoj dana 

9.2.2022. godine, donijelo je: 

                                                                                                           

O  D  L  U  K  U 

o usvajanju regulacijskog plana  

TRIBISTOVO (Brist)  

 

I. 

Usvaja se regulacijski plan TRIBISTOVO 

(Brist), kojim je izvršeno definiranje prometnih 

i drugih javnih površina, te definiranje 

građevinskih parcela, na zemljištu koje se 

nalazi, u naselju Tribistovo, na lokalitetu Brist, 

općina Posušje, za potrebe rješavanja vlasničkih 

odnosa vezanih za predmetno zemljište, te za 

potrebe legalizacije postojećih i izgradnje novih 

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-23-27/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-23-3/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 
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građevinskih objekata na predmetnom 

lokalitetu. 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz 

regulacijskog plana. 

 

II. 

Odluka o pristupanju izradi regulacijskog plana 

TRIBISTOVO (Brist) usvojena je od strane 

Općinskog vijeća općine Posušje pod brojem: 

01-23-115/21 od 10.6.2021. godine.  

 

III. 

Odlukom o javnoj raspravi o Prijedlogu 

regulacijskog plana TRIBISTOVO (Brist), broj: 

01- 473/21 od 23.11.2021. godine, prijedlog 

plana je stavljen na javni uvid u trajanju od 

30.11. 2021. godine do 30.12.2021. godine. 

 

IV. 

Prijedlog predmetnog plana izradio je „I.P.N.“ 

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 

 

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, 2/10 i 1/17) Općinsko vijeće 

općine Posušje na 12. sjednici održanoj dana 

9.2.2022. godine, donijelo je: 

                                                                                                            

O  D  L  U  K  U 

o usvajanju regulacijskog plana  

ČITLUK - STARKA 

 

I. 

Usvaja se regulacijski plan ČITLUK - 

STARKA, kojim je izvršeno definiranje  

prometnih i drugih javnih površina, te 

definiranje novih građevinskih parcela, za 

potrebe izgradnje elektroenergetskih i drugih 

građevinskih objekata, na lokalitetu „Starka“, 

naselje Čitluk, općina Posušje, za potrebe 

rješavanja vlasničkih odnosa vezanih za 

predmetno zemljište, te za potrebe legalizacije 

postojećih i izgradnje novih građevinskih 

objekata na predmetnom lokalitetu. 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz 

regulacijskog plana. 

 

II. 

Odluka o pristupanju izradi regulacijskog plana 

ČITLUK - STARKA usvojena je od strane 

Općinskog vijeća općine Posušje pod brojem: 

01-23-232/21 od 3.12.2021. godine.  

 

III. 

Odlukom o javnoj raspravi o Prijedlogu 

regulacijskog plana ČITLUK - STARKA, broj: 

01- 1010/21 od 13.12.2021. godine, prijedlog 

plana je stavljen na javni uvid u trajanju od 

17.12. 2021. godine do 17.1.2022. godine. 

 

IV. 

Prijedlog predmetnog plana 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 

 

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, 2/10 i 1/17), Općinsko vijeće općine 

Posušje na 12.  sjednici održanoj dana 9.2.2022. 

godine, donijelo je: 

 

O D L U K U 

o načinu i uvjetima prodaje građevinskog 

zemljišta 

 

 

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-23-7/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-23-4/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 
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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 Vicanov brijeg, općina Posušje, 

k.o. Landeke, za legalizaciju postojećih i 

izgradnju novih građevinskih objekata, u skladu 

s Odlukom o usvajanju izmjene i dopune 

regulacijskog plana „ILIJINO BRDO – 

VICANOV BRIG“ (Nožinac), broj: 01-23-

147/21 od 16.07.2021. godine („Službeni 

glasnik općine Posušje“, broj: 6/21) i 

urbanističko – tehničkim uvjetima određenim 

od strane Službe za imovinsko – pravne, 

geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje 

i zaštitu okoliša općine Posušje, Odsjeka za 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša broj: 04-23-

110/22 od 02.02.2022. godine, a koji su sastavni 

dio natječajne dokumentacije: 

 

1. k.č. 3128/1, naziv parcele PIJESAK, kultura 

građevinska parcela, površine 4485 m²,    

Početna prodajna cijena iznosi: 44.850,00 

KM, jamčevina iznosi: 4.485,00 KM; 

2. k.č. 3128/2, naziv parcele PIJESAK, kultura 

građevinska parcela, površine 3649 m²,    

Početna prodajna cijena iznosi: 36.490,00 

KM, jamčevina iznosi: 3.649,00 KM; 

3. k.č. 3128/3, naziv parcele PIJESAK, kultura 

građevinska parcela, površine 2911 m²,    

Početna prodajna cijena iznosi: 29.110,00 

KM, jamčevina iznosi: 2.911,00 KM; 

4. k.č. 3128/4, naziv parcele PIJESAK, kultura 

građevinska parcela, površine 2939 m²,    

Početna prodajna cijena iznosi: 29.390,00 

KM, jamčevina iznosi: 2.939,00 KM; 

5. k.č. 3128/5, naziv parcele PIJESAK, kultura 

građevinska parcela, površine 2825 m²,    

Početna prodajna cijena iznosi: 28.250,00 

KM, jamčevina iznosi: 2.825,00 KM; 

6. k.č. 3128/6, naziv parcele PIJESAK, kultura 

građevinska parcela, površine 3018 m², 

Početna prodajna cijena iznosi: 30.180,00 

KM, jamčevina iznosi: 3.018,00 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 

 

 

 



Broj 1 – stranica  13                                   Službeni glasnik općine Posušje                           10. veljače  2022. godine 

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.  

 

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 

 

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, 2/10 i 1/17), a u svezi s člankom 103. 

Statuta, Općinsko vijeće općine Posušje, na 12. 

sjednici održanoj dana 9.2.2022. godine, donijelo 

je: 

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom 

 

I. 

Odobrava se prodaja nekretnine označene kao k.č. 

1892/158 k.o. Bešlići, naziv parcele Meljakuša, 

kultura gradilište, površine 56 m², upisane na 

Općinu Posušje s dijelom 1/1, zemljišnoknjižni 

uložak broj 955 k.o. Bešlići i posjedovni list broj 

113 k.o. Bešlići, neposrednom pogodbom, Blagi 

Leko r. Begić ud. Jerke iz Posušja, radi 

oblikovanja građevinske parcele označene kao 

k.č. broj: 1892/63 k.o. Bešlići, a sve u skladu s 

Odlukom o usvajanju provedbenog urbanističkog 

plana „Carski Gaj 98-I“, broj: 01/I-363-3/98 od 

12.06.1998. godine. 

 

II. 

Prodajna cijena nekretnine iz točke I. ove Odluke 

iznosi 1.120,00 KM (slovima: tisućustoidvadeset 

konvertibilnih maraka) prema procjeni vrijednosti 

nekretnine utvrđene od Stalnog sudskog vještaka 

građevinske struke, Ivice Leke, dipl.inž.građ., broj 

procjene: 02/02/4-2022 od 02.02.2022. godine, 

koji je predmetno zemljište procijenio na 20,00 

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 

 

 

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-31-21/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-31-26/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 
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Na temelju članka 214.  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, 2/10 i 1/17), 

Općinsko vijeće općine Posušje, na 12. sjednici 

održanoj dana 9.2.2022. godine donijelo je: 

 

R J E Š E N J E 

o izmjeni i dopuni Rješenja broj: 20-31-

180/01 od 03.05.2001. godine  

 

 

U Rješenju Općinskog vijeća, broj: 20-31-

180/01 od 03.05.2001. godine („Službeni 

glasnik općine Posušje“, broj: 2/01), kojim se 

Branku (Slavka) Poliću iz Vira, općina Posušje 

dodjeljuje na korištenje gradsko građevinsko 

zemljište radi izgradnje obiteljskog stambenog 

objekta, u točki I. iza riječi: „Meljakuša“ dodaju 

se riječi: „zemljišnoknjižni uložak broj: 3610 

k.o. Posušje i“, te riječi „društveno vlasništvo,“ 

zamjenjuju se riječima „Općina Posušje“. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Branko (Slavka) Polić iz Vira, općina Posušje, 

obratio se zahtjevom za izmjenu i dopunu 

Rješenja Općinskog vijeća općine Posušje, broj: 

20-31-180/01 od 03.05.2001. godine („Službeni 

glasnik općine Posušje“, broj: 2/01), kako bi 

isto bilo provedivo u zemljišnim knjigama. 

Postupajući po zahtjevu stranke utvrđeno je da 

je isti osnovan, te je pripremljen nacrt Rješenja 

o izmjeni i dopuni Rješenja broj: 20-31-180/01 

od 03.05.2001. godine. Predmetno rješenje je 

dopunjeno zemljišno knjižnim uloškom, 

također iz istih razloga je potrebno u 

predmetnom rješenju izbrisati riječi društveno 

vlasništvo, a upisati Općinu Posušje.  

 

Slijedom naprijed navedenog valjalo je odlučiti 

kao u izreci ovog Rješenja.     

 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

              OPĆINA POSUŠJE 

            OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 214.  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, 2/10 i 1/17), 

Općinsko vijeće općine Posušje, na 12. sjednici 

održanoj dana 9.2.2022. godine, donijelo je: 

 

R J E Š E N J E 

o izmjeni i dopuni Rješenja broj: 20-31-

165/01 od 03.05.2001. godine  

 

U Rješenju Općinskog vijeća, broj: 20-31-

165/01 od 03.05.2001. godine („Službeni 

glasnik općine Posušje“, broj: 2/01), kojim se 

Jozi (Ambrože) Jurišiću iz Zagorja, općina 

Posušje dodjeljuje na korištenje gradsko 

građevinsko zemljište radi izgradnje obiteljskog 

stambenog objekta, u točki I. iza riječi: 

„Meljakuša“ dodaju se riječi: „zemljišnoknjižni 

uložak broj: 3610 k.o. Posušje i“, te riječi 

„društveno vlasništvo,“ zamjenjuju se riječima 

„Općina Posušje“. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Jozo (Ambrože) Jurišić iz Zagorja, općina 

Posušje, obratio se zahtjevom za izmjenu i 

dopunu Rješenja Općinskog vijeća općine 

Posušje, broj: 20-31-165/01 od 03.05.2001. 

godine („Službeni glasnik općine Posušje“, 

broj: 2/01), kako bi isto bilo provedivo u 

zemljišnim knjigama. 

Postupajući po zahtjevu stranke utvrđeno je da 

je isti osnovan, te je pripremljen nacrt Rješenja 

o izmjeni i dopuni Rješenja broj: 20-31-165/01 

od 03.05.2001. godine. Predmetno rješenje je 

dopunjeno zemljišno knjižnim uloškom, 

također iz istih razloga je potrebno u 

predmetnom rješenju izbrisati riječi društveno 

vlasništvo, a upisati Općinu Posušje.  

 

Slijedom naprijed navedenog valjalo je odlučiti 

kao u izreci ovog Rješenja. 

 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

              OPĆINA POSUŠJE 

            OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o 

ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima 

u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne 

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 04-31-61/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 04-31-60/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 
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novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 

21/12 i 17/20) i članka 6. Odluke o utvrđivanju 

uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na 

pozicije u regulirana tijela općine Posušje 

(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj 7/13, 

4/16 i 13/20), Općinsko vijeće općine Posušje 

na 12. sjednici održanoj dana 9.2.2022. godine, 

donijelo je: 

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju Povjerenstva za izbor 

Upravnih vijeća i Nadzornih odbora 

 

I. 

U Povjerenstvo za izbor Upravnih vijeća i 

Nadzornih odbora u općini Posušje  imenuju 

se: 

 

1. Slaven Bašić, predsjednik 

2. Dragica Lebo, član  

3. Bernardin Bakula, član 

4. Ivanka Arapović Galić, član 

5. Mario Jukić, član 

 

II. 

Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja dužno je 

pregledati sve prijave pristigle na Javni oglas za 

imenovanje Nadzornih odbora Javnog 

poduzeća „Vodovod d.o.o. Posušje i Javnog 

poduzeća Radio Posušje d.o.o. i Javni oglas za 

imenovanje Upravnih vijeća Centra za socijalni 

rad Posuše, Javne ustanove za komunalne 

djelatnosti „Urbikom“ Posušje i Dječjeg vrtića 

„Bajka“ Posušje, obaviti intervju s kandidatima, 

sačiniti zapisnik o provedenom postupku i 

predložiti rang listu s najboljim kandidatima, a 

sve sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim 

i drugim imenovanjima u Županiji 

Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine 

Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 21/12 i 

17/20) i Odluci o utvrđivanju uvjeta i kriterija 

za konačna imenovanja na pozicije u regulirana 

tijela općine Posušje („Službeni glasnik općine 

Posušje“, broj 7/13, 4/16 i 13/20). 

 

III. 

Za obavljanje poslova iz točke II. ovog 

Rješenja, članovi Povjerenstva imaju pravo na 

naknadu u neto iznosu od  50 KM po članu.   

Naknada iz stavka 1. ovog članka isplatit će se 

na temelju evidencije koju predsjednik 

Povjerenstva dostavlja Službi za financije. 

 

 

 

IV. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u Službenom glasniku općine 

Posušje.  

 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

              OPĆINA POSUŠJE 

            OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 24. točka 17. i 114. stavak 3. 

Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine 

Posušje“, broj 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), 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, 10/10, 2/17 i 11/19), Općinsko vijeće općine 

Posušje, na 12. sjednici održanoj dana 9.2.2022. 

godine,  donijelo je:  

 

Z A K LJ U Č A K                                         

  o osnivanju radnog tijela za pripremu 

kulturnih događanja pod nazivom   

„Posuško lito“ 

 

I. 

Osniva se radno tijelo za pripremu kulturnih 

događanja pod nazivom „Posuško lito“ za 2022. 

godinu (u daljem tekstu: Radno tijelo) u sljedećem 

sastavu: 

 

1. Ante Begić, predsjednik 

2. Ivanka Arapović Galić, član  

3. Marija Đerek, član 

4. Slaven Penava, član 

5. Vedran Majić, član 

 

II. 

Radno tijelo je zaduženo za pripremu programa 

i određivanje termina održavanja kulturnih 

događanja pod nazivom „Posuško lito“. 

 

III. 

Radno tijelo može angažirati po potrebi vanjske 

suradnike. 

 

IV. 

Mandat članova Radnog tijela traje do završetka 

svih aktivnosti vezanih za „Posuško lito“ za 

2022. godinu. 

 

 

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-05-10/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 



Broj 1 – stranica  16                                   Službeni glasnik općine Posušje                           10. veljače  2022. godine 

V. 

Radno tijelo radi u sjednicama. 

VI. 

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje 

važiti Zaključak o osnivanju radnog tijela za 

pripremu kulturnih događanja pod nazivom 

„Posuško lito“ („Službeni glasnik općine 

Posušje“, broj 3/21). 

 

VII. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u 

Službenom glasniku općine.  

 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

              OPĆINA POSUŠJE 

            OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Na temelju članka 24. točka 17. i 114. stavak 3. 

Statuta općine Posušje („Službeni glasnik 

općine Posušje“, broj 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), 

članka 45. stavak 2. Poslovnika Općinskog 

vijeća općine Posušje („Službeni glasnik općine 

Posušje“, broj 5/08, 9/08, 10/10, 2/17 i 11/19), 

a u svezi s člankom 7. stavak 1. točka a) 

Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broju, 

imenovanju, obuci i razrješenju članova 

izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice 

u Bosni i Hercegovini (Pročišćeni tekst) 

(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 

1/22), Općinsko vijeće općine Posušje, na 12. 

sjednici održanoj dana 9.2.2022. godine,  

donijelo je: 

Z A K L J U Č AK 

o osnivanju Povjerenstva za provedbu 

postupka po javnom natječaju za 

imenovanje članova Općinskog izbornog 

povjerenstva Posušje 

 

Članak 1. 

Osniva se Povjerenstvo za provedbu postupka 

po javnom natječaju za imenovanje članova 

Općinskog izbornog povjerenstva Posušje (u 

daljem tekstu: Natječajno povjerenstvo) u 

sljedećem sastavu: 

 

1. Mario Jukić, član 

2. Ivan Pavković, član 

3. Slaven Bašić, član 

Članak 2. 

Natječajno povjerenstvo se zadužuje da 

sukladno Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, 

broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova 

izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice 

u Bosni i Hercegovini (Pročišćeni tekst) 

(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 

1/22) provede postupak po javnom natječaju za 

imenovanje članova Općinskog izbornog 

povjerenstva. 

 

Članak 3. 

Mandat članova Natječajnog povjerenstva traje 

do završetka postupka po javnom natječaju.  

 

Članak 4. 

Povjerenstvo radi u sjednicama. 

 

Članak 5. 

Za obavljanje poslova iz članka 2. ovog 

Zaključka, članovi Povjerenstva imaju pravo na 

naknadu u neto iznosu od  50 KM po članu. 

Naknada iz stavka 1. ovog članka isplatit će se 

na temelju evidencije dostavljene Službi za 

financije. 

Članak 6. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 

općine. 

 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

              OPĆINA POSUŠJE 

            OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 49. Zakona o ustanovama 

(„Narodne novine Županije 

Zapadnohercegovačke“, broj: 7/98, 21/12 i 

2/21) i članka 114. stavak 3. Statuta općine 

Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, 

broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), Općinsko vijeće 

općine Posušje na 12. sjednici održanoj dana 

9.2.2022. godine, donijelo je: 

 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o 

izmjenama Statuta Centra za socijalni rad 

Posušje 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-05-18/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-05-17/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 
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I. 

Daje se suglasnost na Prijedlog Odluke o 

izmjenama Statuta Centra za socijalni rad 

Posušje kojeg je utvrdilo Upravno vijeće pod 

brojem: 04-45-01/22 od 24.01.2022. godine.  

  

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 

 

Na temelju članka 38. Zakona o predškolskom 

odgoju i naobrazbi (“Narodne novine Županije 

Zapadnohercegovačke”, broj: 7/98) i članka 

114. stavak 3. Statuta općine Posušje („Službeni 

glasnik općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 

1/17), Općinsko vijeće općine Posušje na 12. 

sjednici održanoj dana 9.2.2022. godine, 

donijelo je: 

 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o 

izmjenama Statuta Dječjeg vrtića „Bajka“ 

Posušje 

  

I. 

Daje se suglasnost na Prijedlog Odluke o 

izmjenama Statuta Dječjeg vrtića „Bajka“ 

Posušje  kojeg je utvrdilo Upravno vijeće pod 

brojem: 01-05/22 od 17.1.2022. godine.  

 

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 

 
Na temelju članka 116. stavak 1. Statuta općine 

Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, 

broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), a u vezi s člankom 

103. stavak 1. istog Statuta, Općinsko vijeće 
općine Posušje na 12. sjednici održanoj dana 

9.2.2022. godine donijelo je: 

  

Z A K L J U Č A K  

o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine 

Posušje 

 

I. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Posušje, da 

u cilju rješavanja imovinsko – pravnih odnosa, a 

za potrebe osiguranja javne površine, u skladu s 

Odlukom o usvajanju izmjene i dopune 

regulacijskog plana GROBLJE RIČINA – 

KRUŽNI TOK, broj: 01-23-168/20 od 

29.10.2020. godine („Službeni glasnik općine 

Posušje“, broj: 13/20), može s Marinom (Milana) 

Ivanković r. Karamatić s udjelom 1/1, vlasnicom 

parcela označenih kao k.č. 691/5, naziv parcele 

Piskulja, kultura nekategorizirani put, površine 52 

m² i zaštitni pojas površine 52 m², k.č. 691/6, 

naziv parcele Piskulja, kultura nekategorizirani 

put, površine 36 m² i zaštitni pojas površine 38 m² 

i k.č. 692/8, naziv parcele Kod ceste Rudež, 

kultura nekategorizirani put, površine 207 m² i 

zaštitni pojas površine 40 m², sve upisane u 

zemljišnoknjižni uložak broj 277 k.o. Posušje i 

posjedovni list broj 291 k.o. Posušje, zaključiti 

ugovor o kupnji zemljišta. 

 

II. 

Tržišna vrijednost nekretnina iz točke I. ovog 

Zaključka iznosi 17.000,00 KM (slovima: 

sedamnaesttisuća konvertibilnih maraka) prema 

procjenama vrijednosti nekretnina utvrđenim od 

Stalnog sudskog vještaka građevinske struke, 

Ivice Leke, dipl.ing.građ., broj: 02/02/1-2022, 

02/02/2-2022 i 02/02/3-2022 sve od 02.02.2022. 

godine. 

III. 

Na temelju ovog Zaključka daje se ovlast 

Općinskom načelniku da u ime Općine Posušje 

potpiše notarski obrađen ugovor o kupnji 

nekretnine. 

IV. 

Ovaj Zaključak 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 

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-05-11/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-05-12/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-31-25/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 
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Temeljem članka 114. stavak 3. Statuta općine 

Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“ 

broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 85. 

Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje 

(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 5/08, 

9/08 i 10/10), Općinsko vijeće općine Posušje 

na 12. sjednici održanoj dana 9.2.2022. 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: 

1. Lokalitet STARKA, na području k.o. 

Čitluk, područje obuhvata Odluke o 

usvajanju regulacijskog plana 

„ČITLUK - STARKA“ i to: 

− k.č.broj: 188/14, naziv parcele 

„STARKA“, kultura šuma 6 klase, 

površine 75751 m², 

− k.č.broj: 188/15, naziv parcele 

„STARKA“, kultura gradilište, površine 

208913 m². 

 

Predmetne parcele obuhvaćene su Odlukom o 

usvajanju  regulacijskog plana „ČITLUK - 

STARKA“ koji je usvojilo Općinsko vijeće 

Posušje dana 9.2.2022. godine, pod brojem: 01-

23-7/22. 

 

II. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

Ivan Lončar, v.r. 
Broj: 01-31-20/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Posušje, 9.2.2022. godine                                                                                 
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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. 

 
 


