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Na temelju članka VI (2). Ustava Federacije 
Bosne i Hercegovine („Službene novine 
Federacije BiH“ broj: 1/94, 13/97, 16/02, 
22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 20/04, 71/05, 
72/05, 32/07 i 88/08), članka 58. Ustava 
Županije Zapadnohercegovačke („Narodne 
novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 
1/96, 2/99, 14/00, 17/00, 1/03 i 10/04)  i članka 
19. Zakona o lokalnoj samoupravi Županije 
Zapadnohercegovačke („Narodne novine 
Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 3/09) 
Općinsko vijeće općine Posušje, na 20. sjednici 
održanoj dana 29.3.2010. godine, donijelo je 
                                                                                                                                                                                                                     

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENI I 
DOPUNI STATUTA OPĆINE POSUŠJE 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Statut 
općine Posušje koji je objavljen u Službenom 
glasniku općine Posušje broj: 1/08 i 8/08. 

 
Članak 2. 

U članku 38. stavak 1. točka 13. mijenja se i 
glasi: „donosi pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu općinskih službi uz suglasnost 
Općinskog vijeća“. 
 

Članak 3.  
U članku 60. stavak 3 mijenja se i glasi:  
„Odluka o osnivanju mjesne zajednice sadrži: 
naziv, sjedište, područje mjesne zajednice, 
mjesna područja odnosno drugi dijelovi mjesne 
zajednice, kao i druga pitanja u svezi s 
ostvarivanjem mjesne samouprave“. 
 

Članak 4. 
U članku 66. točka 2. mijenja se i glasi: 
„predsjednik Vijeća mjesne zajednice-
predsjednik mjesne zajednice“. 
 

Članak 5. 
Članak 71. mijenja se i glasi: 
„Vijeće mjesne zajednice biraju građani s 
područja mjesne zajednice koji imaju opće 
biračko pravo neposrednim i tajnim 
glasovanjem na način i postupkom utvrđenim 
odlukom Općinskog vijeća. 
Odlukom iz prethodnog stavka utvrđuje se 
mjesto i vrijeme održavanja izbora, tijela za 
provođenje izbora, sredstva za provođenje 
izbora, način utvrđivanja i proglašenje 
rezultata izbora, kao i druga pitanja u svezi s 
izbornim procesom“. 

Članak 6. 
U članku 72. stavak 1. mijenja se i glasi: 
„Prijedlog kandidata za članove vijeća mjesne 
zajednice mogu podnijeti građani pojedinačno 
ili u skupini, političke stranke i udruge građana 
koje djeluju na području mjesne zajednice“. 

 
Članak 7. 

U članku 73. stavak 2.i 3. mijenja se i glasi: 
„Broj članova vijeća mjesne zajednice utvrđuje 
se statutom mjesne zajednice i ne može biti 
manji od 7 niti veći od 21 člana, a određuje se 
ovisno o veličini, razvijenosti i broju 
stanovnika svakog naselja ili dijela naselja na 
području mjesne zajednice, s tim da svako 
mjesno područje ili više manjih moraju biti 
zastupljeni s određenim brojem članova ovisno 
o veličini mjesnog područja, što se utvrđuje 
statutom mjesne zajednice. 
Izbori za članove vijeća mjesne zajednice 
održavaju se u pravilu istovremeno u svim 
mjesnim zajednicama“. 
 

Članak 8. 
Članak 74. mijenja se i glasi: 
„Članu vijeća mjesne zajednice prestaje 
mandat: 
- istekom vremena na koje je biran, 
- podnošenjem ostavke, 
- smrću, 
- preseljenjem na područje druge  mjesne  
  zajednice“. 
Ako članu Vijeća mjesne zajednice prestane 
mandat prije isteka roka za koje je biran, 
nadležno tijelo za potvrdu mandata će svojom 
odlukom dodijeliti mandat sljedećem 
kandidatu koji je dobio najveći broj glasova 
nakon provedenih izbora za Vijeće mjesne 
zajednice.  
 

Članak 9. 
U članku 75. stavak 1. alineje 1 i 6 mijenjaju se 
i glase:  
- „priprema i dvotrećinskom većinom glasova  
  usvaja statut mjesne zajednice 
- bira predsjednika Vijeća mjesne zajednice“. 
 

Članak 10. 
U članku 78., 79. i 80. riječi „zamjenika 
predsjednika“ se brišu. 
 
„U članku 78. iza stavka 1. dodaje se stavak 2 
koji glasi: 
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Predsjednik vijeća mjesne zajednice je ujedno 
po položaju i predsjednik mjesne zajednice“. 
 

Članak 11. 
U članku 81. stavak 2 mijenja se i glasi: 
„Predsjednik vijeća mjesne zajednice za svoj 
rad odgovara vijeću mjesne zajednice, te 
općinskom načelniku za obavljanje onih 
poslova iz samoupravnog djelokruga općine 
koji su preneseni mjesnoj zajednici“. 
U istom članku stavak 3. se briše. 
 

Članak 12. 
U članku 82. stavku 1. na kraju teksta briše se 
točka i dodaju riječi „a obvezno na zahtjev 
Općinskog vijeća, općinskog načelnika kao i 
na inicijativu najmanje 10% građana mjesnog 
područja za koje se održava zbor građana“. 
  
U istom članku stavku 3. riječi „njegov 
zamjenik“ zamjenjuju se riječima „osoba 
određena Statutom mjesne zajednice“. 
 

Članak 13. 
U članku 94. stavku 3. riječi „njegov 
zamjenik“ zamjenjuju se riječima „osoba 
određena Statutom mjesne zajednice“. 
 

Članak 14. 
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objavljivanja u Službenom 
glasniku općine Posušje. 
Stupanjem na snagu ove Statutarne odluke 
obveza je nadležnih tijela da usklade svoje akte 
s njenim odredbama u roku od 6 mjeseci od 
stupanja na snagu ove Statutarne Odluke. 
 
                Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
                OPĆINA POSUŠJE 
             OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
Broj: 01-01-337/09.                             PREDSJEDNIK 
Posušje, 29.3.2010. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
Na temelju članka 22. Zakona o prostornom 
uređenju („Narodne novine Županije 
Zapadnohercegovačke", broj: 4/99,15/01 i 
10/03 ) i članka 24. točka 5. Statuta općine 
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“ 
broj: 1/08, 8/08 ) Općinsko vijeće općine 
Posušje  na 20. sjednici održanoj dana 
29.3.2010. godine, donijelo je                                                                                                                     

O  D  L  U  K  U 
o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog  
plana „MELJAKUŠA I“ (Ul. fra Petra Bakule) 
 

I. 
Usvaja se izmjena i dopuna regulacijskog 
plana „MELJAKUŠA I“ (Ul. fra Petra Bakule) 
kojim se smanjio zaštitni pojas na 4m u naselju 
Meljakuša I, sa zapadne strane Ulice fra Petra 
Bakule u Posušju, općina Posušje. Sastavni dio 
ove odluke je grafički prikaz regulacijskog 
plana. 

II. 
Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune 
regulacijskog plana „MELJAKUŠA I“  
(Ul. fra Petra Bakule) donesena je od strane 
Općinskog vijeća općine Posušje broj:01–23– 
139/09 od 22.06.2009. godine. 
Odlukom o stavljanu na javni uvid broj: 01–
25/10 od 13.01.2010. godine prijedlog izmjene 
i dopune regulacijskog plana „MELJAKUŠA 
I“ (Ul. fra Petra Bakule) je stavljen na javni 
uvid u trajanju od 15.01.2010. godine do 
15.02.2010. godine. 
 

III. 
Prijedlog izmjene i dopune regulacijskog plana 
„MELJAKUŠA I“ (Ul. fra Petra Bakule)  
izradila je Služba za prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša općine Posušje. 
 

IV. 
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: 01-23-30/10.                               PREDSJEDNIK 
Posušje, 29.3.2010. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
 
 
Na temelju članka 22. Zakona o prostornom 
uređenju („Narodne novine Županije 
Zapadnohercegovačke", broj: 4/99,15/01 i 
10/03 ) i članka 24. točka 5. Statuta općine 
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“ 
broj: 1/08, 8/08) Općinsko vijeće općine 
Posušje na 20. sjednici održanoj dana 
29.3.2010. godine, donijelo je 
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O  D  L  U  K  U 
o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog  
plana „Put Posušje - Batin“ (raskrižje zaGrude) 
 

I. 
Usvaja se izmjena i dopuna regulacijskog 
plana „Put Posušje – Batin“ (raskrižje za 
Grude), kojim su se preoblikovale parcele k.č. 
broj: 2526/1, 2526/2 i 2526/3 k.o. Bešlići, koje 
su oblikovane izmjenom i dopunom 
regulacijskog plana „Put Posušje – Batin“ broj: 
01/Ib – 02 – 47/98 od 20.10.1998. godine. 
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz 
regulacijskog plana. 
 

II. 
Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune 
regulacijskog plana „Put Posušje – Batin“  
(raskrižje za Grude) donesena je od strane 
Općinskog vijeća općine Posušje broj:01–23– 
277/09 od 16.10.2009. godine. 
Odlukom o stavljanu na javni uvid broj: 01–
26/10 od 13.01.2010. godine prijedlog izmjene 
i dopune regulacijskog plana „Put Posušje – 
Batin“ (raskrižje za Grude) je stavljen na javni 
uvid u trajanju od 15.01.2010. godine do 
15.02.2010. godine. 
 

III. 
Prijedlog izmjene i dopune regulacijskog plana 
„Put Posušje – Batin“ (raskrižje za Grude) 
izradila je Služba za prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša općine Posušje. 
 

IV. 
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: 01-23-32/10.                               PREDSJEDNIK 
Posušje, 29.3.2010. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
 
Na temelju članka 24. točka 2. Statuta općine 
Posušje («Službeni glasnik općine«, broj: 1/08 
i 8/08), članka 8. i 18.  Odluke o usuglašavanju 
pravnog statusa Osnovne škole «25. 
novembar« Posušje i članka 5. Zakona o 
prometu nekretnina («Službeni list« broj: 
38/78), Općinsko vijeće općine Posušje na 20. 
sjednici održanoj dana 29.3.2010. godine, d o n 
o s i 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti o zamjeni 

 nekretnina-zemljišta 
                                                           
Daje se suglasnost Osnovnoj školi Ivana 
Mažuranića Posušje (u daljnjem tekstu: 
Osnovna škola) da može zaključiti ugovor o 
zamjeni nekretnina-zemljišta kako slijedi:  

Članak 1. 

Osnovna škola Ivana Mažuranića Posušje (U 
daljnjem tekstu: Osnovna škola) daje u 
zamjenu svoje nekretnine-zemljište označeno 
kao: 

k.č. broj: 2710/1, Poklečani, njiva 6. klase, 
površine 478 m2, upisano u posjedovnom listu 
broj 96, k.o. Poklečani, državno vlasništvo-
korisnik Osnovna škola Posušje,  

za nekretninu-zemljište označeno kao k.č. broj 
2742/2 i k.č. broj: 2742/3, Mrginj, njiva 6. 
klase, površine 42 m2, upisano u posjedovnom 
listu broj 684, k.o. Poklečani,  vlasništvo-
posjed Romić (Ivana) Žarka iz Rakitna-
Poklečani. 

Članak 2. 
Osnovna škola daje u zamjenu svoje 
nekretnine-zemljište označeno kao: 

k.č. broj: 2710/2, Poklečani, njiva 6. klase, 
površine 203 m2, upisano u posjedovnom listu 
96, k.o. Poklečani, državno vlasništvo-korisnik 
Osnovna škola Posušje, 

za nekretninu-zemljište označeno kao k.č. broj: 
2743/3, Mrginj, njiva 6. klase, površine 50 m2, 
upisano u posjedovnom listu broj 82, k.o. 
Poklečani, vlasništvo-posjed Ćurdo (Pere) 
Branko iz Rakitna-Poklečani.     

  
Članak 3. 

Zamjena navedenih nekretnina zemljišta iz 
članka 1. i 2. ove Odluke vrši se na zahtjev 
Osnovne škole «Ante Bruno Bušić» Rakitno 
broj: 05-31-84/08 i 05-31-293/08,  a sve u cilju 
rješavanja imovinsko pravnih odnosa vezanih 
za proširenje lokacije nove školske zgrade u 
Poklečanima. 
Da se izvrši zamjena nekretnina-zemljišta na 
način utvrđen u članku 1. i 2. ove Odluke 
svojom Odlukom broj: 16/08 od 18.08. 2008. 
godine zatražila je Mjesna zajednica Poklečani, 
s kojom odlukom se suglasila i Osnovna škola 
Posušje (sada nosi naziv: Osnovna škola Ivana 
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Mažuranića Posušje), koja je upisana kao 
korisnik predmetnog državnog zemljišta.  
  

Članak 4. 
Zamijenjene nekretnine smatraju se jednako 
vrijednim te nema razlike potraživanja između  
Osnovne škole i vlasnika predmetnih 
nekretnina-zemljišta. 
  

Članak 5. 
Odmah po stupanja na pravnu snagu ove 
Odluke zaključit će se ugovor o zamjeni 
predmetnih nekretnina-zemljišta, navedenih u 
članku 1. i 2. ove Odluke, između Osnovne 
škole, zastupane po Ravnatelju škole, s jedne 
strane i vlasnika predmetnog zemljišta s druge 
strane. 

Članak 6. 

Sve obveze vezane  za sklapanje ugovora o 
zamjeni predmetnih nekretnina snosi 
Općina Posušje.  

Članak 7. 
Ova Odluka se ima objaviti u Službenom 
glasniku općine Posušje i ista stupa na pravnu 
snagu nakon njene objave u Službenom 
glasniku.   
 
                Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
                OPĆINA POSUŠJE 
             OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
Broj: 01-31-56/10.                               PREDSJEDNIK 
Posušje, 29.3.2010. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Na temelju članka 24. točka 2.  Statuta općine 
Posušje («Službeni glasnik općine« , broj: 1/08 
i 8/08) i članka 23. Zakona o izvlaštenju 
(«Službene novine Federacije Bosne i 
Hercegovine», broj: 70/07 ), u predmetu 
rješavanja imovinsko pravnih odnosa-stjecanja 
prava vlasništva na zemljištu na kojem je 
utvrđen javni interes, Općinsko vijeće općine 
Posušje na 20. sjednici održanoj dana 
29.3.2010. godine, d o n o s i 
 

O D L U K U 
davanju ovlasti   Općinskom načelniku 
za zaključivanje ugovora o prenošenju-

pribavljanju  nekretnina-zemljišta 
 

Ovlašćuje se  Općinski načelnik Općine 
Posušje  da može zaključiti ugovor o zamjeni 
nekretnina-zemljišta kako slijedi:   
 

Članak 1. 
Općina Posušje daje u zamjenu svoje 
nekretnine-zemljište označeno kao: 

k.č. broj: 1787/2, k.o. Bešlići, Brig, pašnjak 5. 
klase površine 269 m2, 

k.č. broj: 1787/3, k.o. Bešlići, Brig, pašnjak 5. 
klase, površine 18 m2 

k.č. broj: 1787/4, k.o. Bešlići, Brig, pašnjak 5. 
klase površine 3 m2; upisane u P.L. broj 113, 
k.o. Bešlići,  državno vlasništvo-korisnik 
općina Posušje;  

za nekretnine-zemljište označeno kao: 

k.č. broj: 1280/1, Ograda, pašnjak 3. klase, 
površine 1556 m2, 

k.č. broj: 1279/3, Ograda, šuma 2. klase, 
površine 1631 m2, 

k.č. broj: 1279/4, Ograda, šuma 2. klase, 
površine 523 m2, 

k.č. broj: 1279/24, Ograda, šuma 2. klase, 
površine 317 m2,  

k.č. broj: 1279/25, Ograda, šuma 2. klase, 
površine 699 m2, 

k.č. broj: 1279/26, Ograda, šuma 2. klase, 
površine 157 m2, 

k.č. broj. 1279/27, Ograda, šuma 2. klase, 
površine 35 m2, 

k.č. broj: 1275/3, Ograda, livada 5. klase, 
površine 250 m2,  

k.č. broj: 1276/5, Ograda, pašnjak 2. klase, 
površine 64 m2,  

k.č. broj: 1277/4, Ograda, pašnjak 2. klase, 
površine 57 m2,  

k.č. broj: 1277/5, Ograda, pašnjak 2. klase, 
površine 6 m2,  

k.č. broj: 1278/4, Ograda, pašnjak 2. klase, 
površine 17 m2, sve upisane u posjedovnom 
listu broj 195, k.o. Bešlići, 

kao i k.č. broj: 1282/1, Dolac, njiva 4. klase, 
površine 33 m2, upisano u posjedovnom listu 
broj 205, k.o. Bešlići  

i  
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k.č. broj:1282/2, Pod Liskom, njiva 6. klase, 
površine 31 m2, upisano u posjedovnom listu 
194, k.o. Bešlići; 

vlasništvo-posjed: 

Macukić (Jerke) Zorice, rođ. Martić, Bešlići-
Rastovača 

Martić (Ilije) Marinka, Bešlići-Rastovača 

Martić (Ilije) Mate, Bešlići-Rastovača 

Martić (Ivana) Perice, Đakovo, V. Raduša br. 4 

Martić (Jerke) Anđelka, Bešlići 

Martić (Martina) Joze, Bešlići 

Martić Mile ud. Ivana, Đakovo 

Martić (Stjepana) Vinka, Rastovača 

Martić (Stjepana) Branka, Rastovača 

Martić (Stjepana) Ljube, Rastovača 

Martić (Stjepana) Petra, Rastovača  

Članak 2. 
Prijenos prava-zamjena  na nekretninama-
zemljištu iz točke 1. ove Odluke vrši se na 
zahtjev-prijedlog  vlasnika zemljišta broj: 05-
31-77/10 od 03.03.2010. godine, s kojim 
prijedlogom je suglasna općina Posušje kao 
korisnik izvlaštenja, na temelju utvrđenog 
javnog interesa Regulacijskim planom 
«Spajušića ograde», broj: 01-23-212/08 od 
29.08.2008. godine, radi stjecanja prava 
vlasništva u korist Općine na predmetnim 
parcelama koje su navedenim regulacijskim 
planom određene kao zemljište za put, kao i 
radi stjecanja prava vlasništva na predmetnom 
državnom zemljištu-korisnik Općina Posušje u 
korist podnositelja zahtjeva koje je istim 
regulacijskim planom pripojeno njihovim 
građevinskim parcelama.   

Članak 3. 

Odmah po stupanja na pravnu snagu ove 
Odluke zaključit će se ugovor o zamjeni 
nekretnina-zemljišta iz točke 1. Odluke između 
Općine Posušje, zastupane po Općinskom 
načelniku, s jedne strane i vlasnika zemljišta, 
navedenih u točki 1. odluke, s druge strane. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka se ima objaviti u Službenom 
glasniku općine Posušje i ista stupa na pravnu 
snagu nakon njene objave u Službenom 
glasniku.  

                Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
                OPĆINA POSUŠJE 
             OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
Broj: 01-31-57/10.                               PREDSJEDNIK 
Posušje, 29.3.2010. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
 
Na  temelju  članka  41.  stavak  1.  točke       
b)  Zakona o namještenicima u tijelima 
državne službe u Županiji 
Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine 
Županije Zapadnohercegovačke“, broj 16/08), 
kao i članka 24. točka 2. i 114. stavak 2. 
Statuta općine Posušje („Službeni glasnik 
općine Posušje“, broj 1/08 i 8/08), Općinsko 
vijeće općine Posušje, na 20. sjednici održanoj 
dana 29.3.2010. godine, donijelo je 

  
O D L U K U 

o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih 
razreda i koeficijenata za plaće 

namještenika Jedinstvenog tijela uprave i 
službi za upravu općine Posušje 

 
I 

U  Odluci  o  utvrđivanju  platnih  razreda        
i koeficijenata za plaće namještenika 
Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu 
općine Posušje („Službeni glasnik općine 
Posušje“, broj 9/07 i 9/08) u točki II stavak 1. 
alineja 4. broj „1,2“ zamjenjuje se brojem 
„1,6“.  

II 

Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od 
dana objave u «Službenom glasniku općine 
Posušje». 
                Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
                OPĆINA POSUŠJE 
             OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
Broj: 01-34-306/09.                               PREDSJEDNIK 
Posušje, 29.3.2010. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
 
Temeljem odredbi članka 13. stavka 1. alineja 
18. Zakona o načelima lokalne samouprave 
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 
49/06 i 51/09), članka 12. stavka 6. Zakona o 
osnovnom školstvu („Narodne novine Županije 
Zapadnohercegovačke“, broj: 6/04, 8/04, 8/08, 
10/08 i 14/08), članka 7. stavka 9. Zakona o 
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srednjem školstvu („Narodne novine Županije 
Zapadnohercegovačke“, broj: 6/04, 8/04, 8/08, 
i 14/08) i članka 114. Statuta općine Posušje 
(„Službeni glasnik općine“, broj:1/08 i 8/08), 
Općinsko vijeće općine Posušje na 20. sjednici 
održanoj dana 29.3.2010. godine, donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
O IZMJENI ODLUKE O NAMJENSKOM 

KORIŠTENJU POSLOVNIH PROSTORIJA 
NA PODRUČJU OPĆINE POSUŠJE 

 
Članak 1. 

U Odluci o namjenskom korištenju poslovnih 
prostorija na području općine  Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 4/09 
i 12/09)  članak 2. mijenja se i glasi: 
 
„U poslovnim prostorijama koje se nalaze na 
udaljenosti do 200 (dvjesto) metara od 
obrazovnih ustanova ne mogu se pružati usluge 
iz sljedećih djelatnosti: 
- Privređivanje zabavnih igara i igara na sreću  
  kao osnovna djelatnost; 
- Privređivanje zabavnih igara i igara na sreću  
  kao  sporedna  djelatnost  u  okviru  upisane  
  druge glavne djelatnosti. 
Obrazovne ustanove iz stavka 1. ovog članka 
su: 
- Gimnazija fra Grge Martića Posušje u ulici    
   Bartola Kašića 2; 
- Srednja strukovna škola Posušje u ulici  
  Bartola Kašića 2; 
- Osnovna škola Ivana Mažuranića Posušje u  
  ulici  Šimuna  Čuturića  s  pripadajućim      
  područnim školama;  
- Osnovna škola Franice Dall'Era, sa sjedištem  
  u Viru s pripadajućim  područnim školama;     
- Osnovna škola Ante Brune Bušića, sa  
   sjedištem  u  Rakitnu,  Poklečani  s  
   pripadajućim područnim školama;   
- Osnovna škola Vranić, sa sjedištem na  
   Vraniću,  s pripadajućim područnim   
   školama“.  

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u Službenom glasniku općine. 
 
                Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
                OPĆINA POSUŠJE 
             OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
Broj: 01-15-33/10.                               PREDSJEDNIK 
Posušje, 29.3.2010. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 

Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08 
i 8/08) i članka 85. Poslovnika Općinskog 
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik 
općine Posušje“, broj: 5/08 i 9/08), Općinsko 
vijeće općine Posušje na 20. sjednici održanoj 
dana 29.3.2010. godine, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog 

pravobraniteljstva Posušje za 2009. godinu 
 

I. 
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog 
pravobraniteljstva Posušje za 2009. 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: 01-08-11/10.                               PREDSJEDNIK 
Posušje, 29.3.2010. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
 
Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08 
i 8/08) i članka 85. Poslovnika Općinskog 
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik 
općine Posušje“, broj: 5/08 i 9/08), Općinsko 
vijeće općine Posušje na 20. sjednici održanoj 
dana 29.3.2010. godine, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu javnog poduzeća 
„Komrad“ d.o.o.  Posušje za 2009. godinu 
 

I. 
Usvaja se Izvješće o radu javnog poduzeća 
„Komrad“ d.o.o.  Posušje za 2009. 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: 01-05-24/10.                               PREDSJEDNIK 
Posušje, 29.3.2010. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
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Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08 
i 8/08) i članka 85. Poslovnika Općinskog 
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik 
općine Posušje“, broj: 5/08 i 9/08), Općinsko 
vijeće općine Posušje na 20. sjednici održanoj 
dana 29.3.2010. godine, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu Vodoprivrednog 
javnog poduzeća „Akumulacija Tribistovo“ 

d.o.o. Posušje za 2009. godinu 
I. 

Usvaja se Izvješće o radu Vodoprivrednog 
javnog poduzeća „Akumulacija Tribistovo“ 
d.o.o.  Posušje za 2009. 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: 01-05-24/10.                               PREDSJEDNIK 
Posušje, 29.3.2010. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
 
Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08 
i 8/08) i članka 85. Poslovnika Općinskog 
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik 
općine Posušje“, broj: 5/08 i 9/08), Općinsko 
vijeće općine Posušje na 20. sjednici održanoj 
dana 29.3.2010. godine, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu Narodne 

knjižnice Posušje za 2009. godinu 
I. 

Usvaja se Izvješće o radu Narodne knjižnice 
Posušje za 2009. 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: 01-05-25/10.                               PREDSJEDNIK 
Posušje, 29.3.2010. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 

Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08 
i 8/08) i članka 85. Poslovnika Općinskog 
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik 
općine Posušje“, broj: 5/08 i 9/08), Općinsko 
vijeće općine Posušje na 20. sjednici održanoj 
dana 29.3.2010. godine, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu „URBIKOM-a“ 

javne ustanove za komunalne djelatnosti 
Posušje za 2009. godinu 

I. 
Usvaja se Izvješće o radu „URBIKOM-a“ 
javne ustanove za komunalne djelatnosti 
Posušje za 2009. 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: 01-05-25/10.                               PREDSJEDNIK 
Posušje, 29.3.2010. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

__________________________________ 
 
Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08 
i 8/08) i članka 85. Poslovnika Općinskog 
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik 
općine Posušje“, broj: 5/08 i 9/08), Općinsko 
vijeće općine Posušje na 20. sjednici održanoj 
dana 29.3.2010. godine, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu Centra za 
socijalni rad  Posušje za 2009. godinu 

I. 
Usvaja se Izvješće o radu Centra za socijalni 
rad  Posušje za 2009. 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: 01-05-25/10.                               PREDSJEDNIK 
Posušje, 29.3.2010. godine             Zdenko Bošnjak, 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 i 8/08), 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 i 
9/08), Općinsko vijeće općine Posušje, na 20. 
sjednici održanoj dana 29.3.2010. godine,  
donijelo je  
 

Z A K LJ U Č A K 
o osnivanju radnog tijela za pripremu 

kulturnih događanja pod nazivom 
«Posuško ljeto» 

 
I 

Osniva se radno tijelo za pripremu kulturnih 
događanja pod nazivom «Posuško ljeto» za 
2010. godinu (u daljem tekstu: Radno tijelo) u 
sljedećem sastavu: 

1. Vjekoslav Bakula, član 
2. Petar Polić, član 
3. Ferdo Landeka, član 
4. Darko Polić, član 
5. Zdenko Bošnjak, član 
6. Zvonimir Širić, član 
7. Ivan Tokić - Papić, član 
8. Ljubo Kovač, član 
9. Fra Mario Knezović, član. 

 
II 

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

III 
Radno tijelo može angažirati po potrebi 
vanjske suradnike čiji broj ne može biti veći od 
jedne trećine broja članova Radnog tijela.  
 

IV 
Mandat članova Radnog tijela traje do 
završetka svih aktivnosti vezanih za „Posuško 
ljeto“ za 2010. godinu. 
 

V 
Radno tijelo radi u sjednicama. 
 

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

VII 
Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje 
važiti Zaključak o osnivanju radnog tijela za 
pripremu kulturnih događanja pod nazivom 
«Posuško ljeto» («Službeni glasnik općine 
Posušje», broj 5/09). 

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: 01-40-29/10.                               PREDSJEDNIK 
Posušje, 29.3.2010. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

___________________________  
     
Na temelju članka 8. Zakona o načelima 
lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Federacije 
BiH“ broj: 49/06 i 51/09) i članka 114. Statuta 
općine Posušje („Službeni glasnik općine 
Posušje“ broj: 1/08 i 8/08) i članka 85. 
Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 5/08 i 
9/08), Općinsko vijeće općine Posušje na 20. 
sjednici održanoj dana 29.3.2010. godine, 
donijelo je 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Godišnji općinski 

akcijski plan 
 

I. 
Ovim Zaključkom daje se suglasnost na 
Godišnji općinski akcijski plan, koji je dio 
komponente Potpora općinskom vijeću 
projekta „Lokalno je primarno“.  
 

II. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u 
Službenom glasniku općine Posušje. 
 
                Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
                OPĆINA POSUŠJE 
             OPĆINSKO  VIJEĆE 
 
Broj: 01-05-40/10.                               PREDSJEDNIK 
Posušje, 29.3.2010. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

___________________________ 
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Na temelju članka 16. i 22. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine 
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 14/00 i 
7/03), te članka 114. Statuta općine Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08 
i 8/08), Općinsko vijeće općine Posušje na 20. 
sjednici održanoj dana  29.3.2010. godine, 
donijelo je: 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na prijedlog odluke o 
načinu prikupljanja i odvoza komunalnog 

otpada i načinu obračuna cijena odvoza 
otpada za javno poduzeće „Komrad“d.o.o. 

Posušje 
 

I. 
Daje se suglasnost na prijedlog odluke o 
načinu prikupljanja i odvoza komunalnog 
otpada i načinu obračuna cijena odvoza otpada 
za javno poduzeće „Komrad“  koju je donio 
Nadzorni odbor dana 3.3.2010. 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 
 
Broj: 01-23-45/10.                               PREDSJEDNIK 
Posušje, 29.3.2010. godine             Zdenko Bošnjak, v.r. 

___________________________  
 

Na temelju članka 38. stavak 1. točka 13. 
Statuta općine Posušje («Službeni glasnik 
općine Posušje», broj 1/08 i 8/08), Općinski 
načelnik općine Posušje, donosi 

 
P R A V I L N I K  

o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela 
uprave i službi za upravu Općine Posušje 

 
Članak 1. 

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu 
Jedinstvenog tijela uprave i službi za upravu 
Općine Posušje («Službeni glasnik općine 
Posušje, broj 07/08 i 14/08) u članku 6. točka 
6. mijenja se i glasi: 
 
 “6. Viši referent za poslove pismohrana  
 

Opis poslova:  
- zaprima pismohransku građu tijela uprave,  
- odlaže predmete i dokumentaciju u određene  
  prostorije i police,  
- vrši usluge kopiranja za potrebe stranaka i    
  uposlenika  
- obavlja nadzor prilikom ulaska i izlaska  
  stranaka iz zgrade općine i daje im potrebne      
  informacije,  
- vrši i druge poslove i zadatke po nalogu  
  pomoćnika načelnika.  
 
Uvjeti za vršenje poslova:  SSS – upravnog,  
ekonomskog smjera ili gimnazija, 10 mjeseci  
radnog staža, položen stručni ispit  
Vrsta djelatnosti:  dopunski poslovi osnovne  
                                djelatnosti  
Grupa poslova:      administrativno - tehnički  
Složenost poslova: djelomično složeni  
Status izvršitelja:   namještenik  
Pozicija radnog mjesta:  viši referent  
Broj izvršitelja:      2 (dva)” 
 

Članak 2. 
U članku 12. točka 4. riječi “Broj izvršitelja: 1 
(jedan)” zamjenjuje se riječima: “Broj 
izvršitelja: 2 (dva).  
 

Članak 3. 
Članak 18. mijenja se i glasi: 
„1.  Tajnik Općinskog vijeća 
 
Opis poslova: 

- obavlja pravno-tehničku obradu akata, 
zaključaka, rješenja i odluka i stara se 
o dostavljanju istih odgovarajućim 
subjektima, 

- izrađuje programe rada i izvješća o 
radu Općinskog vijeća, te prati 
realizaciju programa rada i zaključaka 
Općinskog vijeća, 

- prati propise i daje stručna mišljenja iz 
pravne oblasti (Statut općine Posušje i 
Poslovnik o radu Općinskog vijeća 
općine Posušje), 

- brine se da akti usvojeni na 
Općinskom vijeću budu objavljeni u 
Službenom glasniku općine radi 
upoznavanja javnosti s radom 
Općinskog vijeća, 

- pomaže predsjedniku Vijeća u 
pripremi i organiziranju sjednica 
Općinskog vijeća i brine se o dostavi 
materijala za rad Općinskog vijeća i 
njegovih radnih tijela, 
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- surađuje s pomoćnicima načelnika 
službi za upravu, međunarodnim 
organizacijama, Središnjim izbornim 
povjerenstvom BiH i drugim vezano 
za interese Općinskog vijeća, 

- obavlja i druge poslove iz svoje 
nadležnosti i po nalogu predsjednika 
Općinskog vijeća. 

 
Uvjeti za vršenje poslova: VSS – pravni  
fakultet,  6 godina radnog staža,  poznavanje  
rada na računalu  
Vrsta djelatnosti:  osnovna djelatnost  
Grupa poslova: normativno-pravni, studijsko- 
                            analitički i stručno-operativni  
Složenost poslova: najsloženiji  
Status izvršitelja:  rukovodeći državni  
                                službenik 
Pozicija radnog mjesta: tajnik Općinskog  
                                         vijeća 
Broj izvršitelja:    1 (jedan)  
 
2. Stručni suradnik za poslove Općinskog  
    vijeća 
 
Opis poslova: 

- radi na izradi zaključaka, obradi 
vijećničkih pitanja i inicijativa sa 
sjednica Općinskog vijeća, 

- prati tijek sjednica Općinskog vijeća, 
- priprema i izrađuje zapisnike sa 

sjednica Općinskog vijeća, 
- priprema dopise i odgovore na 

zaprimljene podneske, 
- obavlja poslove interne komunikacije 

Općinskog vijeća i službi za upravu, 
- obavlja poslove zavođenja akata za 

Općinsko vijeće, te njihovo 
združivanje, dostavljanje u rad i 
razvođenje, 

- obavlja i druge poslove koje odredi 
predsjednik Općinskog vijeća i tajnik 
Vijeća. 

 
Uvjeti za vršenje poslova: VSS – pravni,  
ekonomski, pedagoški, agronomski fakultet, 1  
godina radnog staža  
Vrsta djelatnosti:       osnovna djelatnost  
Grupa poslova:          studijsko-analitički 
Složenost poslova:     složeni 
Status izvršitelja:      državni službenik  
Pozicija radnog mjesta:  stručni suradnik 
Broj izvršitelja:     1 (jedan)”  
 

 

Članak 4. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom 
donošenja a objavljuje se u Službenom 
glasniku općine Posušje. 
                Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
                OPĆINA POSUŠJE 
           OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj: 01-14-/10.                          OPĆINSKI NAČELNIK 
Posušje, 12.03.2010. godine              Petar Polić,  v.r. 

_____________________________ 
 

Na temelju članka 115. Statuta općine Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08 
i 8/08), a u svezi s člankom 2. i člankom 3. 
Odluke o postupku i načinu utvrđivanja 
minimalno-tehničkih uvjeta poslovnih objekata 
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj 
14/09; u daljem tekstu: Odluka), Općinski 
načelnik općine Posušje, donosi 

 
P R A V I L N I K 

o radu Komisije za utvrđivanje minimalno-
tehničkih uvjeta poslovnih objekata za 

obavljanje trgovačke djelatnosti 
 
I 

U radu za utvrđivanje minimalno-tehničkih 
uvjeta poslovnih objekata za obavljanje 
trgovačke djelatnosti sudjeluju: 

1. Tržišni inspektor  
2. Sanitarni inspektor  
3. Urbanističko – građevinski inspektor  

U slučaju spriječenosti osobe koja obavlja 
dužnosti iz prethodnog stavka, Pomoćnik 
načelnika će imenovati zamjenskog člana 
vodeći računa o stručnoj spremi i iskustvu. 
 

II 
Komisija iz točke I ovog Pravilnika dužna je 
izvršiti pregled poslovnih prostora u svim 
njihovim dijelovima namijenjenim za 
obavljanje trgovačke djelatnosti, utvrditi dali 
prostor ispunjava minimalno-tehničke uvjete 
za obavljanje trgovačke djelatnosti koja je 
predmet zahtjeva, dati svoje mišljenje o 
mogućnosti ili nemogućnosti pokretanja 
naprijed navedene djelatnosti u pregledanom 
poslovnom prostoru, te sačiniti zapisnik o 
provedenom postupku i isti dostaviti nadležnoj 
Službi, a sve sukladno Odluci.  
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III 
Sredstva za rad Komisije osigurava poduzetnik 
koji namjerava pokrenuti trgovačku djelatnost 
sukladno Odluci o postupku i načinu 
utvrđivanja minimalno-tehničkih uvjeta 
poslovnih objekata.  

Svaki član Komisije ima pravo na naknadu za 
svoj rad u iznosu od 10,00 KM po izvršenom 
pregledu. 

IV 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u 
Službeni glasnik općine Posušje. 
                Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
                OPĆINA POSUŠJE 
           OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj: 01-922-1/10.                      OPĆINSKI NAČELNIK 
Posušje, 24.03.2010. godine              Petar Polić,  v.r. 

_____________________________ 
Na temelju članka 115. Statuta općine Posušje 
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08 
i 8/08), a u svezi s člankom 2. i člankom 3. 
Odluke o postupku i načinu utvrđivanja 
minimalno-tehničkih uvjeta poslovnih objekata 
(«Službeni glasnik općine Posušje», broj 
14/09; u daljem tekstu: Odluka), Općinski 
načelnik općine Posušje, donosi 
 

P R A V I L N I K 
o radu Komisije za utvrđivanje minimalno-

tehničkih uvjeta poslovnih objekata za 
obavljanje ugostiteljske djelatnosti  

I 
U radu za utvrđivanje minimalno-tehničkih 
uvjeta poslovnih objekata za obavljanje 
ugostiteljske djelatnosti sudjeluju: 
1. Turističko – ugostiteljski inspektor  
2. Sanitarni inspektor  
3. Urbanističko – građevinski inspektor  
4. Tržišni inspektor  

U slučaju spriječenosti osobe koja obavlja 
dužnosti iz prethodnog stavka, Pomoćnik 
načelnika će imenovati zamjenskog člana 
vodeći računa o stručnoj spremi i iskustvu. 
 

II 
Komisija iz točke I ovog Pravilnika dužna je 
izvršiti pregled poslovnih prostora u svim 
njihovim dijelovima namijenjenim za 
obavljanje ugostiteljske djelatnosti, utvrditi 
dali prostor ispunjava minimalno-tehničke 
uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 
koja je predmet zahtjeva, dati svoje mišljenje o 
mogućnosti ili nemogućnosti pokretanja 
naprijed navedene djelatnosti u pregledanom 
poslovnom prostoru, te sačiniti zapisnik o 
provedenom postupku i isti dostaviti nadležnoj 
Službi, a sve sukladno Odluci.  

III 
Sredstva za rad Komisije osigurava poduzetnik 
koji namjerava pokrenuti ugostiteljsku 
djelatnost sukladno Odluci o postupku i načinu 
utvrđivanja minimalno-tehničkih uvjeta 
poslovnih objekata.  

Svaki član Komisije ima pravo na naknadu za 
svoj rad u iznosu od 10,00 KM po izvršenom 
pregledu. 

IV 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u 
Službeni glasnik općine Posušje. 
                                                                               
                Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
                OPĆINA POSUŠJE 
           OPĆINSKI NAČELNIK 
 
Broj: 01-922-2/10.                      OPĆINSKI NAČELNIK 
Posušje, 24.03.2010. godine              Petar Polić,  v.r. 

__________________________ 
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