
Broj 5 – stranica 199                      Službeni glasnik općine Posušje                                         28. srpnja 2022. godine

  

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 16. sjednici 

održanoj dana 27.7.2022. godine, donijelo je: 

  

O D L U K U 

o pristupanju izradi izmjene i dopune 

regulacijskog plana 

POSUŠJE (Kovači – južno od Ulice Mijata 

Tomića) 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjene i 

dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Kovači 

– južno od Ulice Mijata Tomića) u cilju 

definiranja prometnih i drugih javnih površina, 

te preoblikovanja postojećih i definiranja novih 

građevinskih parcela na lokalitetu Kovači – 

južno od Ulice Mijata Tomića, Posušje, 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: 2957, 2958, 2959 i 

2962/5 k.o. Posušje 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.  

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 

 
Broj: 01-23-117/22                                 PREDSJEDNIK                         

Posušje, 27.7.2022. godine                       Ivan Lončar, v.r. 

 

Na temelju članka 24. točke 14. Statuta općine 

Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, 

broj 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 14. Odluke 

o javnim priznanjima općine Posušje („Službeni 

glasnik općine Posušje“, broj 4/05, 4/08, 4/11 i 

5/11), Općinsko vijeće općine Posušje na 16. 

sjednici održanoj dana 27.7.2022. godine, 

donijelo je: 

 

O D L U K U 

o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa 

„Grb općine Posušje“ 
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I. 

Javno priznanje Zlatna plaketa  „Grb općine 

Posušje“  dodjeljuje se Anti Kovaču, posmrtno. 

 

II. 

Javno priznanje će bit uručeno na svečanoj 

sjednici Općinskog vijeća u povodu 

obilježavanja Dana općine Posušje. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana 

objavljivanja u “Službenom glasniku općine 

Posušje”. 

 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

                OPĆINA POSUŠJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Broj: 01-05-87/22                                 PREDSJEDNIK                         

Posušje, 27.7.2022. godine                       Ivan Lončar, v.r. 

 

Na temelju članka 24. točke 14. Statuta općine 

Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, 

broj 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 14. Odluke 

o javnim priznanjima općine Posušje („Službeni 

glasnik općine Posušje“, broj 4/05, 4/08, 4/11 i 

5/11), Općinsko vijeće općine Posušje  na 16. 

sjednici održanoj dana 27.7.2022. godine, 

donijelo je: 

 

O D L U K U  

o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa 

„Grb općine Posušje“ 

 

I. 

Javno priznanje Zlatna plaketa  „Grb općine 

Posušje“  dodjeljuje se tvrtki Meggle BH. 

 

II. 

Javno priznanje će bit uručeno na svečanoj 

sjednici Općinskog vijeća u povodu 

obilježavanja Dana općine Posušje. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana 

objavljivanja u “Službenom glasniku općine 

Posušje”. 
 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

                OPĆINA POSUŠJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Broj: 01-05-87/22                                 PREDSJEDNIK                         

Posušje, 27.7.2022. godine                       Ivan Lončar, v.r. 

Na temelju članka 24. točke 14. Statuta općine 

Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, 

broj 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17) i članka 14. Odluke 

o javnim priznanjima općine Posušje („Službeni 

glasnik općine Posušje“, broj 4/05, 4/08, 4/11 i 

5/11), Općinsko vijeće općine Posušje na 16. 

sjednici održanoj dana 27.7.2022. godine, 

donijelo je: 

 

O D L U K U  

o dodjeli javnog priznanja Zahvalnica 

općine Posušje 

 

I. 

Javno priznanje Zahvalnica općine Posušje 

dodjeljuje se Branku Biški. 

 

II. 

Javno priznanje će bit uručeno na svečanoj 

sjednici Općinskog vijeća u povodu 

obilježavanja Dana općine Posušje. 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana 

objavljivanja u “Službenom glasniku općine 

Posušje”. 
 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

                OPĆINA POSUŠJE 

              OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Broj: 01-05-87/22                                 PREDSJEDNIK                         

Posušje, 27.7.2022. godine                       Ivan Lončar, v.r. 

 

Na temelju članka 85. 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 16. sjednici 

održanoj dana 27.7.2022. godine, donijelo je: 

 

ZAKLJUČAK 

o pristupanju izradi izmjene i dopune 

Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje 

 

I. 

Općinsko vijeće općine Posušje  u cilju 

poboljšanja funkcioniranja rada Općinskog 

vijeća pristupa proceduri izmjene i dopune 

Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje 

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

9/08, 10/10, 2/17 i 11/19). 

 

II. 

Zadužuje se Povjerenstvo za Statut, Poslovnik, 

propise, prigovore i predstavke da pripremi 
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Nacrt izmjene i dopune Poslovnika i dostavi 

Općinskom vijeću na razmatranje. 

 

III. 

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: 01-02-124/22                                 PREDSJEDNIK                         

Posušje, 27.7.2022. godine                       Ivan Lončar, v.r. 

 

Na temelju članka 29. stavak 1. točka 7. Zakona 

o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara 

od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine 

F BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i članka 115.    

Statuta općine Posušje („Službeni glasnik 

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

Općinski načelnik na prijedlog Općinskog 

stožera CZ donosi: 

 

ODLUKU 

O PROGLAŠENJU STANJA PRIRODNE 

NESREĆE NA PODRUČJU OPĆINE 

POSUŠJE 

 

Članak 1. 

Proglašava se stanje prirodne nesreće na 

području općine Posušje izazvano  velikim 

šumskim požarima koji su zahvatili područje 

Mjesne zajednice Poklečani u općini Posušje od 

16.07.2022. godine te koji su uzrokovali veliku 

materijalnu štetu na šumskom zemljištu, 

biljnom i životinjskom svijetu.  

 

Članak 2. 

Prirodnom nesrećom je obuhvaćeno područje 

MZ Poklečani, K.O. Konjsko – Bare, općina 

Posušje. 

 

Članak 3. 

Zadužuje se Općinski stožer civilne zaštite 

općine Posušje da rukovodi akcijama zaštite i 

spašavanja ljudi i materijalnih dobara na 

ugroženom području.   

 

Članak 4. 

Zadužuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu 

šteta da u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj 

metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i 

drugih nesreća (“SN F B i H“, broj: 75/04, 

38/06, 52/09, 56/09 i 36/14) izvrši procjenu 

nastale štete te napravi Elaborat o nastaloj šteti. 

 

Članak 5. 

Zadužuje se Služba za gospodarstvo - Odsjek 

CZ općine Posušje da kontinuirano prati stanje 

na terenu, te predlaže Općinskom stožeru 

civilne zaštite mjere i aktivnosti koje će se 

poduzimati u cilju zaštite i spašavanja ljudi i 

materijalnih dobara na ugroženom području.  

 

Članak 6. 

Obvezuju se svi rukovoditelji tijela uprave i 

javnih ustanova kao i rukovoditelji pravnih 

osoba i drugih institucija da osiguraju striktno 

provođenje svih zapovijedi Stožera CZ kao i 

drugih mjera nužnih za izvršenje u tijeku ovih 

aktivnosti. 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavit će 

se u sredstvima javnog informiranja (Radio 

Posušje, Radio Plus, Službeni glasnik Općine 

Posušje i Web stranica općine Posušje). 

 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

                OPĆINA POSUŠJE 

              OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 01-820/22                        OPĆINSKI NAČELNIK                         

Posušje, 21.7.2022. godine                 Ante Begić, v.r. 

 

Na temelju članka 7 stavak 2 točka 3 Uredbe o 

jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od 

prirodnih i drugih nesreća („Službene novine 

Federacije BiH, broj:75/04, 38/06 i 52/09) i 

članka 115 Statuta općine Posušje („Službeni 

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

1/17) Općinski načelnik  donosi: 

 

R   J   E   Š   E   NJ   E 

o imenovanju Povjerenstva za procjenu 

šteta od prirodnih i drugih nesreća 

  

I. 

Poslove utvrđivanja vrste i visine šteta koje 

nastalu na materijalnim dobrima, uslijed 

djelovanja prirodnih i drugih nesreća vrši 

Općinsko  Povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih i drugih nesreća ( u daljnjem tekstu 

Povjerenstva) u sastavu: 

 

1. Zoran Lončar, dipl.iur., predsjednik 

2. Marija Jurišić, dipl.inž. poljoprivrede, član 

3. Dragan Ripić, dipl.inž. poljoprivrede, član 
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4. Bernardin Bakula, dipl.oec., član 

5. Milan Zlopaša, dipl.inž.građ., član 

 

II. 

Predsjednik i članovi Povjerenstva imenuju se 

na vremensko razdoblje od 4 godine. 

 

III. 

Zadaci  Povjerenstva su:  

 

1) osnivanje  potrebnog broja stručnih 

povjerenstava za procjenu šteta (u daljnjem 

tekstu: stručno povjerenstvo) i svakom tom 

povjerenstvu određivanje  područja na kojem će 

vršiti procjenu šteta, a prema potrebi, osobito 

kada se radi o manjim štetama, i  neposredno 

vršenje poslova procjene štete;  

2)  određivanje roka do kojega se mora završiti 

procjena šteta;  

3) briga o pravilnoj primjeni Uredbe o 

jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od 

prirodnih i drugih nesreća; 

4) objedinjavanje rada svih stručnih 

povjerenstava na području općine Posušje i tim   

povjerenstvima pružanje  potrebne stručne 

pomoći; 

5) izrađivanje  zbirnog  izvješće o 

procijenjenim štetama na području općine 

Posušje i dostavljanje Općinskom načelniku na 

razmatranje;  

6) dostavljati Federalnom zavodu za statistiku 

izvješće usvojeno od strane Općinskog vijeća, u  

roku od 15 dana od dana usvajanja, a jedan 

primjerak izvješća dostavljati Županijskom  

povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih i 

drugih nesreća;  

7) pratiti korištenje sredstava koja su 

dodijeljena za saniranje i otklanjanje posljedica 

koje su nastale od prirodne ili druge nesreće i o 

tome izvješćivati Općinskog načelnika.  

 

IV. 

Predsjednik Povjerenstva, pismenim ili 

usmenim putem saziva Povjerenstvo i 

neposredno rukovodi njegovim radom. 

 

V. 

Povjerenstvo je dužno  izvješća o procijenjenim 

štetama, prije dostavljanja Općinskom 

načelniku, dostaviti na razmatranje Općinskom 

stožeru civilne zaštite, radi upoznavanja i 

davanja mišljenja. 

 

 

 

VI. 

Služba za gospodarstvo – Odsjek za civilnu 

zaštitu i vatrogastvo,  će osigurati materijalno 

tehnička sredstva, za stručne, administrativne i 

druge poslove kao i prostor u kojem će 

Povjerenstvo obavljati administrativne i druge 

poslove. 

 

VII. 

Članovima povjerenstva kao i stručnim 

povjerenstvima iz točke III.1. ovog rješenja, 

pripada naknada koju utvrdi Općinski načelnik.  

Naknada iz prethodnog stavka  pripada samo za 

vrijeme kada članovi povjerenstva vrše poslove 

iz svoje ovlasti. 

 

VIII. 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje 

važiti Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 

procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 

broj:01-370/16 od 25.05.2016 godine 

 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

                OPĆINA POSUŠJE 

              OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 01-725/22                        OPĆINSKI NAČELNIK                         

Posušje, 30.6.2022. godine                 Ante Begić, v.r. 
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