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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, 11/19 i 

9/22), Općinsko vijeće općine Posušje na 22. 

sjednici održanoj dana 24.2.2023. godine, 

donijelo je:                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                      

PROGRAM RADA 

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POSUŠJE 

ZA 2023. 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 2023. 

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 raspisivanju i održavanju izbora za 

članove vijeća mjesnih zajednica općine 

Posušje   

NOSITELJ:  Općinski načelnik i Služba za 

opću upravu i društvene djelatnosti  

ROK: veljača/ožujak 

                     

6. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za 

rad članova biračkog odbora za izbore za 

članove vijeća mjesnih zajednica općine 

Posušje 

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

opću upravu i društvene djelatnosti                                                                   

ROK: veljača/ožujak                                                                       

                                                                                   

7. Plan prihoda i Program radova komunalnog  

gospodarstva za 2023. godinu 

NOSITELJ: „Urbikom“ Posušje           

ROK: ožujak 

 

8. Plan implementacije općinske strategije 

razvoja za sljedeću godinu  i financijska 

projekcija za sljedeće dvije godine  

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

gospodarstvo                               

ROK: ožujak 

 

9. Plan infrastrukturnog razvoja općine Posušje 

2023-2025 

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

gospodarstvo                                 

ROK: ožujak 

 

10. 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 

 

11. 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                

 

12. Pravilnik o visini i načinu ostvarivanja prava 

na naknade i dodatke na plaću 

NOSITELJ: Općinski načelnik  

ROK: lipanj 

 

13. Ažuriranje programa kapitalnih investicija 

za 2024. godinu 

NOSITELJ: Koordinacijski tim za izradu 

programa kapitalnih investicija, Služba za 

financije 

ROK: srpanj/kolovoz    
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14. Usklađivanje Odluke o javnom redu i miru 

na području općine Posušje 

NOSITELJ: Općinski načelnik i Radna grupa 

za izradu nacrta odluke 

ROK: listopad 

 

15. Nacrt Proračuna općine Posušje za 2024. 

godinu 

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

financije  

                             ROK: listopad/studeni

                                                      

16. Prijedlog „mogućih“ izmjena i dopuna 

proračuna općine Posušje za 2023. godinu                                                           

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

financije 

ROK: prosinac 

 

17. Prijedlog Proračuna općine Posušje za 2024. 

godinu 

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

financije 

ROK: prosinac 

 

18. Program rada  Općinskog vijeća za 2024. 

godinu                                       

NOSITELJ: Općinsko vijeće 

ROK: prosinac                                                                       

                                                                                                                                            
 

TEMATSKO – ANALITIČKI DIO 

 

1. Izvješća o radu radnih tijela Općinskog vijeća 

NOSITELJ: Predsjednici radnih tijela 

ROK: veljača                    

 

2. Izvješće o radu Općinskog izbornog 

povjerenstva Posušje 

NOSITELJ: Općinsko izborno povjerenstvo 

ROK: veljača 

 

3. Informacija o radu Službe za zapošljavanje 

podružnica Posušje 

NOSITELJ: Služba za zapošljavanje 

ROK: veljača/ožujak 

 

4.  Informacija o radu Policijske uprave Posušje 

(stanje javnog reda i mira, sigurnosti prometa, 

kriminaliteta i dr.) 

NOSITELJ: Policijska postaja Posušje 

ROK: veljača/ožujak 

 

5.  Izvješće Općinskog pravobranitelja o stanju i  

aktivnostima u Općinskom pravobraniteljstvu 
Posušje 

NOSITELJ: Općinski pravobranitelj 

                                         ROK: veljače/ožujak 

6. Izvješće o realizaciji Plana prihoda i 

programa radova komunalnog gospodarstva za 

2022. 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 

 

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 2022. 

godinu 

NOSITELJ: Općinsko vijeće 

ROK: travanj 

 

13.  Izvješće o radu Općinskog načelnika općine 

Posušje za 2022. 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 
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-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 2022. 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 2022. godinu (završni račun) 

NOSITELJ: Općinski načelnik i Služba za 

financije 

ROK: travanj/svibanj                                                                                                                

                                                   

19. Izvješće o izvršenju proračuna općine 

Posušje za prvi kvartal 2023. 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  2023. 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  

 

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  2023. 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“. 

 

 

 



Broj 2 – stranica 10                      Službeni glasnik općine Posušje                                         27. veljače 2023. godine 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

                OPĆINA POSUŠJE 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Broj: 01-02-220/22                                 PREDSJEDNIK                         

Posušje, 24.2.2023. 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) te 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 22. sjednici 

održanoj dana 24.2.2023. godine, donijelo je: 

 

O D L U K U 

o pristupanju izradi izmjene i dopune 

regulacijskog plana 

OŠTRC (Put za vjetropark „Oštrc“) 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjene i 

dopune regulacijskog plana OŠTRC (Put za 

vjetropark „Oštrc“) u cilju definiranja 

prometnih i drugih javnih površina, 

građevinskih parcela, za potrebe izgradnje 

vjetroparka „Oštrc“,  naselje Vučipolje, na 

lokalitetu „Oštrc“, općina Posušje, za potrebe 

rješavanja vlasničkih odnosa vezanih za 

predmetno zemljište. 

 

Članak 2. 

Planom iz ove Odluke treba obuhvatiti parcele 

označene kao k.č. broj:1904/3 i 1904/4 k.o. 

Vučipolje, koje se nalaze u naselju Vučipolje, 

lokalitet „Oštrc“, općina 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 pristupnog puta do 

vjetroparka „Oštrc“ i definiranje građevinskih 

parcela za potrebe izgradnje Vjetroparka 

„Oštrc“, 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: 01-23-5/23                                     PREDSJEDNIK                         

Posušje, 24.2.2023. godine                       Ivan Lončar, v.r. 
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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 22. sjednici 

održanoj dana 24.2.2023. godine, donijelo je: 

 

O D L U K U 

o pristupanju izradi izmjene i dopune 

regulacijskog plana 

BAKULINE NJIVE (Sjeverozapadni dio) 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjene i 

dopune regulacijskog plana BAKULINE 

NJIVE (Sjeverozapadni dio) 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. 

 

Članak 2. 

Planom iz ove Odluke treba obuhvatiti zemljište 

koje se nalazi na sjeverozapadnom dijelu 

lokaliteta „Bakuline njive“ u Posušju, planom 

treba obuhvatiti  parcele označene kao k.č. broj: 

1903/23 i 1903/25 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 i drugih 

javnih površina, 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: 01-23-10/23                                   PREDSJEDNIK                         

Posušje, 24.2.2023. 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, 2/10 i 1/17), 

Općinsko vijeće općine Posušje na 22. sjednici 

održanoj dana 24.2.2023. godine, donijelo je: 

 

O D L U K U 

o pristupanju izradi izmjene i dopune 

regulacijskog plana 

VINJANSKI DOM (Sopa) 
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Članak 1. 

Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjene i 

dopune regulacijskog plana VINJANSKI DOM  

(Sopa) u cilju definiranja prometnih i drugih 

javnih površina, te preoblikovanja postojećih i 

definiranja novih građevinskih parcela, naselje 

Vinjani, općina Posušje, za potrebe rješavanja 

vlasničkih odnosa vezanih za predmetno 

zemljište, te za potrebe legalizacije postojećih i 

izgradnje novih građevinskih objekata. 

 

Članak 2. 

Planom iz ove Odluke treba obuhvatiti parcele 

k.č. broj: 4538/7 i 4538/1 k.o. Vinjani 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 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 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 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: 01-23-12/23                                   PREDSJEDNIK                         

Posušje, 24.2.2023. 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, 2/10 i 1/17), 

Općinsko vijeće općine Posušje na 22. sjednici 

održanoj dana 24.2.2023. godine, donijelo je: 

 

O D L U K U 

o pristupanju izradi regulacijskog plana 

OSOJE (Bošnjaci – Doci) 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom pristupa se izradi regulacijskog 

plana OSOJE (Bošnjaci - Doci)  u cilju 

definiranja prometnih i drugih javnih površina, 

te preoblikovanja postojećih i definiranja novih 

građevinskih parcela, naselje Osoje, zaseok 

Bošnjaci, općina Posušje, za potrebe rješavanja 

vlasničkih odnosa vezanih za predmetno 

zemljište, te za potrebe legalizacije postojećih i 

izgradnje novih građevinskih objekata. 

 

Članak 2. 

Planom iz ove Odluke treba obuhvatiti parcele 

k.č. broj: 158/1, 157 i 299 k.o. Osoje i druge 

susjedne parcele (obuhvatiti onoliko parcela 

koliko to bude potrebno za izradu predmetnog 

plana) koje se nalaze na predmetnom lokalitetu.  
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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 kao i drugih 

javnih sadržaja, 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 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 

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: 01-23-13/23                                   PREDSJEDNIK                         

Posušje, 24.2.2023. 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, 2/10 i 1/17), 

Općinsko vijeće općine Posušje na 22. sjednici 

održanoj dana 24.2.2023. godine, donijelo je: 

  

O D L U K U 

o pristupanju izradi regulacijskog plana 

VINJANI (Lončari – Lončareva strana) 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se pristupa izradi regulacijskog 

plana VINJANI (Lončari – Lončareva strana) u 

cilju definiranja prometnih i drugih javnih 

površina, te preoblikovanja postojećih i 

definiranja novih građevinskih parcela, naselje 

Vinjani,  zaseok Lončari, općina Posušje, za 

potrebe rješavanja vlasničkih odnosa vezanih za 

predmetno zemljište, te za potrebe legalizacije 

postojećih i izgradnje novih građevinskih 

objekata. 

 

Članak 2. 

Planom iz ove Odluke treba obuhvatiti parcele 

k.č. broj: 2994, 3029 i 6058 k.o. Vinjani 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 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 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 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: 01-23-14/23                                   PREDSJEDNIK                         

Posušje, 24.2.2023. 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, 2/10 i 1/17), 

Općinsko vijeće općine Posušje na 22. sjednici 

održanoj dana 24.2.2023. godine, donijelo je: 

  

O D L U K U 

o pristupanju izradi regulacijskog plana 

RAKITNO (Bonići) 

 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se pristupa izradi regulacijskog 

plana RAKITNO (Bonići) u cilju definiranja 

prometnih i drugih javnih površina, te 

preoblikovanja postojećih i definiranja novih 

građevinskih parcela, naselje Poklečani,  zaseok 

Bonići, općina Posušje, za potrebe rješavanja 

vlasničkih odnosa vezanih za predmetno 

zemljište, te za potrebe legalizacije postojećih i 

izgradnje novih građevinskih objekata. 

 

Članak 2. 

Planom iz ove Odluke treba obuhvatiti parcelu 

k.č. broj: 2826 k.o. Poklečani 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 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 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 
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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: 01-23-17/23                                   PREDSJEDNIK                         

Posušje, 24.2.2023. 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, 2/10 i 1/17), 

Općinsko vijeće općine Posušje na 22. sjednici 

održanoj dana 24.2.2023. godine, donijelo je: 

 

O D L U K U 

o pristupanju izradi izmjene i dopune 

regulacijskog plana 

POSUŠJE (križanje ulica kneza Branimira i  

bana Ivana Mažuranića) 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjene i 

dopune regulacijskog plana POSUŠJE (križanje  

ulica kneza Branimira i bana Ivana Mažuranića) 

u cilju definiranja prometnih i drugih javnih 

površina, te preoblikovanja postojećih i 

definiranja novih građevinskih parcela, na  

križanju naprijed  navedenih ulica u Posušju, za 

potrebe rješavanja vlasničkih odnosa vezanih za 

predmetno zemljište, te za potrebe legalizacije 

postojećih i izgradnje novih građevinskih 

objekata. 

 

 

 

Članak 2. 

Planom iz ove Odluke treba obuhvatiti parcelu 

označenu kao k.č. broj: 1966/5 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 i drugih 

javnih površina, 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. 
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Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana 

njenog objavljivanja u „Službenom glasniku 

općine Posušje“. 

 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

                OPĆINA POSUŠJE 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Broj: 01-23-18/23                                   PREDSJEDNIK                         

Posušje, 24.2.2023. 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, 2/10 i 1/17), 

Općinsko vijeće općine Posušje na 22. sjednici 

održanoj dana 24.2.2023. godine, donijelo je: 

 

O D L U K U 

o pristupanju izradi izmjene i dopune 

regulacijskog plana 

Batin (Dubrava)  

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjene i 

dopune regulacijskog plana Batin (Dubrava) u 

cilju definiranja prometnih i drugih javnih 

površina, te definiranja građevinskih parcela, za 

potrebe izgradnje fotonaponskih elektrana i 

drugih građevinskih objekata, na zemljištu koje 

se nalazi, na lokalitetu Dubrava, u naselju Batin, 

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: 1367/6 k.o. Batin 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 definiranje građevinskih parcela za 

potrebe izgradnje fotonaponskih elektrana i 

drugih 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 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 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: 01-23-20/23                                   PREDSJEDNIK                         

Posušje, 24.2.2023. godine                       Ivan Lončar, v.r. 
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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 22. sjednici 

održanoj dana 24.2.2023. godine, donijelo je: 

  

O D L U K U 

o pristupanju izradi izmjene i dopune 

regulacijskog plana 

POSUŠJE (Ulica Bartola Kašića) 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjene i 

dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Ulica 

Bartola Kašića) u cilju definiranja prometnih i 

drugih javnih površina, te preoblikovanja 

postojećih i definiranja novih građevinskih 

parcela, u Ulici Bartola Kašića, 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 parcele 

označene kao k.č. broj: 2081/2, 2064/1, 2064/5 

i 2064/8 k.o. Posušje, koja se nalaze u Ulici 

Bartola Kašića, 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.  

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: 01-23-29/23                                   PREDSJEDNIK                         

Posušje, 24.2.2023. 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, 2/10 i 1/17) Općinsko vijeće općine Posušje 

na 22. sjednici održanoj dana 24.2.2023. godine, 

donijelo je: 

                                                                                                            

O  D  L  U  K  U 

o usvajanju regulacijskog plana 

TRIBISTOVO (Liskovac) 
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I. 

Usvaja se regulacijski plan TRIBISTOVO 

(Liskovac), kojim je izvršeno definiranje 

prometnih i drugih javnih površina, te definiranje 

građevinskih parcela, na zemljištu koje se nalazi 

na lokalitetu Liskovac, naselje Tribistovo, općina 

Posušje, za potrebe rješavanja imovinsko pravnih 

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 

TRIBISTOVO (Liskovac) usvojena je od strane 

Općinskog vijeća općine Posušje pod brojem: 01-

23-117/20 od 29.7.2020. godine.  

 

III. 

Odlukom o javnoj raspravi o Prijedlogu 

regulacijskog plana TRIBISTOVO (Liskovac), 

broj: 01-548/20 od 08.12.2022. godine, prijedlog 

plana je stavljen na javni uvid u trajanju od 

08.12.2022. godine do 09.01.2023. 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 

 
Broj: 01-23-15/23                                   PREDSJEDNIK                         

Posušje, 24.2.2023. 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, 2/10 i 1/17) Općinsko vijeće općine Posušje 

na 22. sjednici održanoj dana 24.2.2023. godine, 

donijelo je: 

                                                                                                        

O  D  L  U  K  U 

o usvajanju izmjene i dopune  regulacijskog 

plana POSUŠJE (Zagrebačka ulica – 

Kapetanići) 

 

 

I. 

Usvaja se izmjena i dopuna  regulacijskog  plana  

POSUŠJE (Zagrebačka ulica – Kapetanići), kojim 

je izvršeno definiranje prometnih i drugih javnih 

površina, te preoblikovanje postojećih i 

definiranja novih građevinskih parcela koje se 

nalaze u Zagrebačkoj ulici, u Posušju, 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 koji se sastoji od tri dijela: 

1.1., 1.2. i 1.3. 

II. 

Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune 

regulacijskog plana POSUŠJE (Zagrebačka ulica 

–Kapetanići), usvojena je od strane Općinskog 

vijeća općine Posušje, pod brojem: 01-23-179/17 

od 29.9.2017. godine.  

 

III. 

Odlukom o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjene i 

dopune regulacijskog POSUŠJE (Zagrebačka 

ulica – Kapetanići), broj: 01-918/17 od 8.12.2022. 

godine, prijedlog plana je stavljen na javni uvid u 

trajanju od 8.12.2022. godine do 9.1.2023. 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 

 
Broj: 01-23-16/23                                   PREDSJEDNIK                         

Posušje, 24.2.2023. godine                       Ivan Lončar, v.r. 

 

Temeljem članka 24. točka 2. i 114. stavak 2. 

Statuta općine Posušje (“Službeni glasnik općine 

Posušje”, broj 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), a u svezi s 

člankom 6. stavak 2. Odluke o izborima za 

članove vijeća mjesnih zajednica općine Posušje 

(“Službeni glasnik općine Posušje”, broj 2/11, 

4/11 i 5/13), Općinsko vijeće općine Posušje na 

22. sjednici održanoj dana 24.2.2023. godine, 

donijelo je: 

 

O D L U K U 

o raspisivanju i održavanju izbora za 

članove 

vijeća mjesnih zajednica općine Posušje 
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Članak 1. 

Općinsko vijeće općine Posušje raspisuje izbore 

za članove vijeća mjesnih zajednica općine 

Posušje.  

 

Članak 2. 

Izbori iz članka 1. ove odluke održat će se u 

nedjelju 4. lipnja 2023. godine u vremenu od 

9:00 do 15:00 sati. 

 

Članak 3.  

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: 01-05-22/23                                   PREDSJEDNIK                         

Posušje, 24.2.2023. godine                       Ivan Lončar, v.r. 

 

 

Temeljem članka 24. točka 2. i 114. stavak 2. 

Statuta općine Posušje (“Službeni glasnik 

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

u svezi s člankom 7. stavak 7. Odluke o 

izborima za članove vijeća mjesnih zajednica 

općine Posušje (“Službeni glasnik općine 

Posušje”, broj 2/11, 4/11 i 5/13), Općinsko 

vijeće općine Posušje na 22. sjednici održanoj 

dana 24.2.2023. godine, donijelo je: 

 

  O D L U K U  

o izmjeni Odluke o visini naknade za rad 

članova biračkog odbora za izbore za 

članove vijeća mjesnih zajednica općine 

Posušje 

 

 

Članak 1. 

U Odluci o visini naknade za rad članova 

biračkog odbora za izbore za članove vijeća 

mjesnih zajednica općine Posušje („Službeni 

glasnik općine Posušje“, broj 5/11 i 5/19) u 

članku 1. alineji 1. broj „70,00“ zamjenjuje se 

brojem „100,00“. 

U alineji 2. broj „40,00“ zamjenjuje se brojem 

„70,00“. 

  

Članak 2.  

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: 01-05-23/23                                   PREDSJEDNIK                         

Posušje, 24.2.2023. 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, 2/10 i 1/17), Općinsko vijeće općine 

Posušje na 22. sjednici održanoj dana 

24.2.2023. godine,  donijelo je: 

 

O D L U K U 

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. Bešlići, za potrebe 

legalizacije postojećih i izgradnje novih 

građevinskih objekata, u skladu s Odlukom o 

usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana 

„PROCIP“ (Klesarska ulica), broj: 01-23-

215/21 od 21.10.2021. godine („Službeni 

glasnik općine Posušje“, broj: 9/21) 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-

192/23 od 15.2.2023. godine, a koji su sastavni 

dio natječajne dokumentacije: 

 

1. k.č. 1892/7, naziv parcele MELJAKUŠA, 

kultura gradilište, površine 976 m²,    

Početna prodajna cijena iznosi: 29.280,00 

KM, jamčevina iznosi: 2.928,00 KM; 
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2. k.č. 1876/77, naziv parcele CARSKI GAJ, 

kultura gradilište, površine 866 m²,    

Početna prodajna cijena iznosi: 25.980,00 

KM, jamčevina iznosi: 2.598,00 KM. 

 

LOT 2 

Na lokalitetu k.o. Osoje, za potrebe legalizacije 

postojećih i izgranju novih građevinskih 

objekata, u skladu s Odlukom o usvajanju 

regulacijskog plana OSOJE (Kovači – Talići), 

broj: 01-23-108/22 od 23.06.2022. godine 

(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 4/22) 

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-

192/23 od 15.2.2023. godine, a koji su sastavni 

dio natječajne dokumentacije: 

 

1. k.č. 2142/4, naziv parcele POD ŠLJIVICE, 

površine 1491 m², kultura gradilište 

Početna prodajna cijena iznosi: 7.455,00 

KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 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.  
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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 

 
Broj: 01-31-25/23                                   PREDSJEDNIK                         

Posušje, 24.2.2023. godine                       Ivan Lončar, v.r. 

 

 

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 22. sjednici održanoj dana 

24.2.2023. 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, 

može s Ljubom (Marinka) Bakulom iz Posušja 

s udjelom 1/4, Dinkom (Marinka) Ćorić r. 

Bakula iz Posušja s udjelom 1/4, Drinom 

(Marinka) Bakula Janićijević iz Mostara s 

udjelom 1/4 i Veselkom (Marinka) Marić r. 

Bakula iz Posušja s udjelom 1/4, suvlasnicima 

parcela označenih kao  

- k.č. 2173/3, naziv parcele DOČIĆ, kultura 

šuma 3. klase, površine 50 m² 

- k.č. 2173/4, naziv parcele DOČIĆ, kultura 

nekategorizirani put, površine 118 m² 

- k.č. 2173/5, naziv parcele DOČIĆ, kultura 

gradilište, površine 72 m² 

- k.č. 2173/6, naziv parcele DOČIĆ, kultura 

gradilište, površine 238 m² 

- k.č. 2173/7, naziv parcele DOČIĆ, kultura 

gradilište, površine 67 m² 

- k.č. 2174/3, naziv parcele DOČIĆ, kultura 

nekategorizirani put, površine 188 m² 

- k.č. 2174/8, naziv parcele DOČIĆ, kultura 

gradilište, površine 27 m²  

- k.č. 2174/9, naziv parcele DOČIĆ, kultura 

gradilište, površine 81 m² 

- k.č. 2174/10, naziv parcele DOČIĆ, kultura 

gradilište, površine 101 m² 

- k.č. 2174/11, naziv parcele DOČIĆ, kultura 

gradilište, površine 76 m² 

- k.č. 2174/12, naziv parcele DOČIĆ, kultura 

gradilište, površine 14 m² 

- k.č. 2174/13, naziv parcele DOČIĆ, kultura 

gradilište, površine 11 m² 

sve upisane u zemljišnoknjižni uložak broj 66 

k.o. Posušje i posjedovni list broj 69 k.o. 

Posušje, zaključiti ugovor o kupnji zemljišta. 

 

II. 

Tržišna vrijednost nekretnina iz točke I. ovog 

Zaključka iznosi 52.150,00 KM (slovima: 

pedesetdvijetisućestotinuipedeset 

konvertibilnih maraka) prema procjeni 

vrijednosti nekretnina utvrđenoj od Stalnog 

sudskog vještaka građevinske struke, Ivice 

Leke, dipl.ing.građ., broj procjena: 15/02/1-

2023, 15/02/2-2023, 15/02/3-2023, 15/02/4-

2023,  15/02/5-2023, 15/02/6-2023, 15/02/7-

2023, 15/02/8-2023, 15/02/9-2023, 15/02/10-

2023, 15/02/11-2023 i 15/02/12-2023 od 

15.02.2023. 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 

 
Broj: 01-31-26/23                                   PREDSJEDNIK                         

Posušje, 24.2.2023. godine                       Ivan Lončar, v.r. 
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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, 11/19 i 9/22), 

Općinsko vijeće općine Posušje, na 22. sjednici 

održanoj dana 24.2.2023. 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“ (u 

daljem tekstu: Radno tijelo) u sljedećem 

sastavu: 

1. Ante Begić, predsjednik 

2. Ivanka Arapović Galić, član  

3. Vedran Majić, član  

4. Slaven Penava, član 

5. Marija Đerek, 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 dvije 

godine. 

 

V. 

Radno tijelo radi u sjednicama. 

 

VI. 

Sredstva za organizaciju „Posuškog lita“ 

osigurat će se iz Proračuna općine Posušje. 

Naknada za rad članovima Radnog tijela isplatit 

će se iz proračuna Općine Posušje, a odredit će 

je Općinski načelnik posebnim rješenjem. 

 

VII. 

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 1/22 i 4/22). 

 

VIII. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u 

Službenom glasniku općine.  

 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

                OPĆINA POSUŠJE 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Broj: 01-05-21/23                                   PREDSJEDNIK                         

Posušje, 24.2.2023. godine                       Ivan Lončar, v.r. 

 

 
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, 10/10, 

2/17, 11/19 i 9/22), Općinsko vijeće općine 

Posušje na 22. sjednici održanoj dana 24.2.2023. 

godine, donijelo je: 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu Općinskog 

izbornog povjerenstva Posušje za 

2022. godinu 

 

I. 

Usvaja se Izvješće o radu Općinskog izbornog 

povjerenstva Posušje za 2022. godinu. 

 

II. 

Ovaj Zaključak će biti objavljen u „Službenom 

glasniku općine Posušje“. 

 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

                OPĆINA POSUŠJE 

             OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Broj: 01-05-6/23                                    PREDSJEDNIK                         

Posušje, 24.2.2023. godine                       Ivan Lončar, v.r. 

 

 

Na temelju članka 115. Statuta općine Posušje 

(«Službeni glasnik općine», broj 1/08, 8/08,  

2/10 i 1/17), i članka 28. stavak 2. Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela 

uprave i službi za upravu Općine Posušje 

(„Službeni glasnik općine Posušje“, 02/19, 

4/19, 10/19, 2/20, 5/20, 10/20, 11/20, 12/20, 

14/20, 1/21, 5/21, 6/21, 7/22 i 1/23), Općinski 

načelnik općine Posušje, donosi: 
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O   D   L   U   K   U 

o utemeljenju Radne grupe za izradu 

strategije ruralnog razvoja općine Posušje 

I. 

Ovom odlukom utemeljuje se Radna grupa za 

izradu strategije ruralnog razvoja općine 

Posušje za period 2023 – 2027 godina. 

 

II. 

U Radnu grupu se imenuju: 

 

1. Marija Jurišić,  koordinator grupe,  

2. Slaven Bašić,  član grupe, 

3. Dragica Lebo, član grupe,  

4. Dario Ćorić, član grupe   

5. Lucija Pekas,  član grupe,  

6. Ivan Milićević, član grupe 

7. Dragan Ripić, član grupe 

8. Nada Šarić,  član grupe 

9. Milan Budimir, član grupe  

 

III. 

Zadatak Radne grupe je: 

- izrada  nacrta strategije ruralnog razvoja 

općine Posušje za period 2023 – 2027 godina, u 

roku od 8 mjeseci  od dana imenovanja radne 

grupe i dostava nacrta Općinskom načelniku. 

 

IV. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a 

objavljuje se u „Službenom glasniku općine 

Posušje“ i  na službenoj internet stranici općine 

Posušje. 

 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

                OPĆINA POSUŠJE 

             OPĆINSKI NAČELNIK 

 
Broj: 01-144/23                        OPĆINSKI NAČELNIK                         

Posušje, 7.2.2023. godine                       Ante Begić, v.r. 
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