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14. srpnja 2009. godine

Temeljem članka 44. stavak 4. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne
novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj
7/98), 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 10. sjednici održanoj
dana 13.7.2009. godine, donijelo je

Dječjem vrtiću redovito mjesečno doznačuje
sredstva za umanjeni iznos.

ODLUKU
o visini naknade za korištenje usluga
Dječjeg vrtića „Posušje“ u Posušju

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

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se visina naknade za
korištenje usluga Dječjeg vrtića „Posušje“ u
Posušju.
Članak 2.
Naknada za cjelodnevni boravak iznosi 180,00
KM mjesečno, ukoliko je jedno dijete iz
obitelji u vrtiću.
Članak 3.
Naknada za cjelodnevni boravak po djetetu,
ukoliko je dvoje djece iz obitelji u vrtiću iznosi
160,00 KM mjesečno.
Članak 4.
Ukoliko iz obitelji troje djece koristi usluge
vrtića, za treće dijete naknada se naplaćuje u
iznosu od 50 % naknade iz članka 3. ove
Odluke.
Članak 5.
Visina naknada boravka navedene u članku 2.,
3. i 4. za djecu ratnih vojnih invalida
Domovinskog rata, članova udruge HVIDR-a
Posušje, koji su slabog imovnog stanja,
umanjuje se za 50 % od postotka invalidnosti
roditelja uz obvezu osnivatelja da nadoknadi
ovu razliku Dječjem vrtiću «Posušje» u
Posušju.
Članak 6.
Visina naknade za poludnevni boravak iznosi
60% od naknade regulirane člankom 2., 3. i 4.
ove Odluke.
Članak 7.
Visina naknade za Program predškole iznosi
70,00 KM mjesečno.
Članak 8.
Visina naknade za dijete bez jednog roditelja
iznosi 50% od naknade utvrđene člankom 2. i
6. ove Odluke, a za dijete bez oba roditelja
naknada se ne plaća, uz obvezu osnivatelja da

Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o visini naknade za korištenje usluga
Dječjeg vrtića „Posušje“ u Posušju („Službeni
glasnik općine Posušje“, broj 4/07).

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-38-77/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 13.7.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 21., 22. i 23. 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 i 8/08), Općinsko vijeće
općine Posušje na 10. sjednici održanoj dana
13.7.2009. godine, donijelo je
ODLUKU
o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana
„VRTLINE“ (Ul. fra Grge Martića)
Članak 1.
Ovom odlukom pristupa se izradi izmjene i
dopune regulacijskog plana za lokalitet
„Vrtline“ sa sjeverne strane Ul. fra Grge
Martić u Posušju, općina Posušje.
Članak 2.
Područje plana iz ove odluke obuhvaća prostor
od oko 0,5 ha (točna površina će se utvrditi
prilikom izrade plana).
Planom iz ove odluke obuhvaćeno je zemljište
koje se nalazi na lokalitetu „Vrtline“ i to
zemljište koje se nalazi sa sjeverne strane Ul.
fra Grge Martić, planom trebaju biti
obuhvaćene parcele k.č. broj: 2067/3, 2067/4 i
2067/11 k.o. Posušje.
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Članak 3.
Smjernice za izradu izmjene i dopune
regulacijskog plana „VRTLINE“ (Ul. fra Grge
Martića) su sljedeće:
Za područje koje je obuhvaćeno planom
„VRTLINE“ (Ul. fra Grge Martića), uzimajući
u obzir stanje na terenu izvršiti preoblikovanje
parcela u svrhu rješavanja imovinsko pravnih
odnosa.
Članak 4.
Sredstva za financiranje izrade Plana su
osigurana u Proračunu općine Posušje.
Članak 5.
Za nositelja pripreme za izradu izmjene i
dopune regulacijskog plana „VRTLINE“ (Ul.
fra Grge Martića) određuje se Služba za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine
Posušje.
Nositelj pripreme za izradu plana će osigurati
svu raspoloživu dokumentaciju potrebnu za
izradu Plana i osigurati suradnju svih korisnika
prostora sa ciljem da se izradom regulacijskog
plana usklade potrebe i planska rješenja.
Članak 6.
Za izradu izmjene i dopune regulacijskog
plana naselja „VRTLINE“ (Ul. fra Grge
Martića) odrediti 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 nabavkama („Službeni
glasnik BiH“, broj: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06 i 12/09).
Članak 7.
Nositelj pripreme za izradu plana je obavezan
sačiniti program uključivanja javnosti u javne
rasprave o svim fazama izrade Plana i
organizirati njihovo provođenje, te o tome
redovito
informirati Općinsko vijeće. Javna rasprava će
trajati 30 dana.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od
dana njenog objavljivanja u „Službenom
glasniku općine Posušje“.

14. srpnja 2009. godine

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-23-188/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 13.7.2009. 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 10.
sjednici održanoj dana
13.7.2009. godine, donijelo je
O D L U K U
o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog
plana „MARTIĆA KRIŽ“
I.
Usvaja se izmjena i dopuna regulacijskog
plana „ MARTIĆA KRIŽ“, koji se donosi radi
proširenja groblja „Martića križ“ na zemljište
koje se nalazi sa istočne strane groblja te
preoblikovanje parcele k.č. broj: 1177/4 k.o.
Posušje, u Posušju, općina Posušje.
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz
regulacijskog plana.
II.
Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune
regulacijskog plana “MARTIĆA KRIŽ”
donesena je od strane Općinskog vijeća općine
Posušje broj: 01–23–109/08. od 28.04.2008.
godine.
Odlukom o javnoj raspravi o prijedlogu
izmjene i dopune regulacijskog plana
“MARTIĆA KRIŽ”,
broj:01–446/09. od
1.6.2009.
godine
izmjena
i
dopuna
regulacijskog plana “MARTIĆA KRIŽ” je
stavljena na javni uvid u trajanju od 2.6.2009.
godine do 2.7.2009. godine.
III.
Prijedlog izmjene i dopune regulacijskog
plana „MARTIĆA KRIŽ“ izradio je projektni
biro „PLAN“ d.o.o. Posušje.
IV.
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Odluka o usvajanju 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: 01-23-189/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 13.7.2009. 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 10. sjednici održanoj dana
13.7.2009. godine, donijelo je
O D L U K U
o usvajanju regulacijskog plana
„NOVA OSNOVNA ŠKOLA“
I.
Usvaja se regulacijski plan „NOVA
OSNOVNA ŠKOLA“, koji se donosi radi
definiranja parcele za izgradnju nove osnovne
škole, na zemljištu koje se nalazi u Ulici
Domovinskog rata (zemljište na kojom je bila
locirana R.O. „Neimarstvo“) u Posušju, općina
Posušje.
Planom je obuhvaćena parcela označena kao
k.č. 2920/3 k.o. Posušje koja je u državnom
vlasništvu i parcele označene kao k.č. 2932/2,
2931/2, 2933, 2934, 2937/2, 2936, 2944/2,
2945, 2937/1 k.o. Posušje koje su u privatnom
vlasništvu
Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz
regulacijskog plana.
II.
Odluka o pristupanju izradi regulacijskog
plana „NOVA OSNOVNA ŠKOLA“ donesena
je od strane Općinskog vijeća općine Posušje
broj:01–23–302/08 od 29.12.2008. godine.
Odlukom o javnoj raspravi o prijedlogu
regulacijskog plana „NOVA OSNOVNA
ŠKOLA“, broj: 01–411/09. od 18.5.2009.
godine regulacijski plana „NOVA OSNOVNA
ŠKOLA“ je stavljen na javni uvid u trajanju
od 18.05.2009. godine do 18.06.2009. godine.

14. srpnja 2009. godine

III.
Prijedlog regulacijskog plana „NOVA
OSNOVNA ŠKOLA“ izradila je Služba za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine
Posušje.
IV.
Odluka o usvajanju 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: 01-23-190/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 13.7.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 120. Statuta općine Posušje
(“Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08
i 8/08), Općinsko vijeće općine Posušje na 10.
sjednici održanoj dana 13.7.2009. godine,
donijelo je
ODLUKU
o pristupanju izradi izmjena i dopuna
Statuta općine Posušje
I.
Ovom Odlukom pristupa se izradi izmjena i
dopuna
Statuta
općine
Posušje
radi
usklađivanja sa Zakonom o lokalnoj
samoupravi Županije Zapadnohercegovačke
(„Narodne novine ŽZH“, broj: 3/09).
II.
Obvezuje se Povjerenstvo za Statut, Poslovnik
i propise da, sukladno odredbama Statuta
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj: 1/08 i 8/08) utvrdi prijedlog
statutarne odluke o izmjenama i dopunama
Statuta općine Posušje i isti dostavi Općinskom
vijeću na razmatranje i usvajanje.
III.
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
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Broj: 01-02-195/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 13.7.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 40. Zakona o dugu,
zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 86/07 i 24/09) i članka 24. stavak
1. točka 8. Statuta općine Posušje („Službeni
glasnik općine Posušje“, broj: 1/08 i 8/08)
Općinsko vijeće općine Posušje na 10. sjednici
održanoj 13.7.2009. godine, donijelo je
ODLUKU
O PRIHVAĆANJU KREDITA EVROPSKE
INVESTICIJSKE BANKE (EIB) ZA PROJEKT
VODOVOD I KANALIZACIJA U F BIH

I.
Prihvaća se zaduženje Općine Posušje po
kreditu Evropske investicijske banke (EIB) za
Projekt vodovoda i kanalizacije Općine
Posušje (u daljem, tekstu: Projekt) u iznosu od
4.121.371,49 EUR.
II.
Za potpisivanje posebnog ugovora o prijenosu
kreditnih sredstava po Projektu između
Federacije Bosne i Hercegovine i Općine
ovlašćuje se načelnik općine.
III.
Kreditna sredstva iz točke I. ove Odluke
namijenjena su za izgradnju vodovoda i
kanalizacije na području Općine Posušje i
odobravaju se pod slijedećim uvjetima:
- rok otplate :………………………..25 godina
(uključen grace period)
- grace period: …………… …………6 godina
- kamatna stopa: ………... fiksna ili varijabilna
(dogovara se prije isplate tranše)
- broj tranši: ……………………………… . 20
- dospijeća: …………polugodišnja ili godišnja
(dogovara se prije isplate tranše)
IV.
U svrhu redovne otplate kredita Općina
Posušje je suglasna da se Federacija Bosne i
Hercegovine, u slučaju neispunjenja preuzetih
obaveza, bez upozorenja, direktno naplati sa
računa javnih prihoda Federacije Bosne i
Hercegovine i to iz dijela prihoda koji
pripadaju Općini Posušje.
Općina Posušje će izdati bjanko potpisan e i
ovjerene mjenice sa ovlaštenjima za popunu, u
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skladu s ugovorom iz toke II ove Odluke, koji
će biti potpisan između Federacije Bosne i
Hercegovine i Općine Posušje.
V.
U periodu implementacije Projekta predviđena
je kontribucija Općine u iznosu od
4.144.559,08 EUR. Ova kontribucija će se
sastojati od svih domaćih budžetskih alokacija
i sa tim vezanih izdataka na projektne
aktivnosti i/ili od drugih kreditnih zaduženja.
VI.
Za izvještavanje i realizaciju ove Odluke
zadužuju se Općina Posušje PIT (Tim za
implementaciju projekta), Agencija za vodno
područje Jadranskog mora i Federalno
ministarskog poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva, svako u okviru svoje nadležnosti.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u „Službenim novinama
Općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-14-200/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 13.7.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 16., 46. i 62. Zakona o
građevinskom zemljištu („Službene novine
Federacije BiH“ broj: 25/03, 16/04 i 67/05) i
članka 24. točka 2. Statuta općine Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 1/08,
8/08) Općinsko vijeće općine Posušje na 10.
sjednici održanoj dana 13.7.2009. godine,
donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama odluke o
građevinskom zemljištu
Članak 1.
U Odluci o građevinskom zemljištu („Službeni
glasnik općine Posušje“ broj: 3/04, 11/05 i
4/08), iza članka 40. mijenja se članak 40.a. i
40.b. koji glase:
40.a.
„ Pri obračunu rente iz članaka 39. i 40. prema
namjeni prostora u objektu primijeniti slijedeće
koeficijente:
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Za poslovni prostor
1
Za stambeni prostor
0,5
Za pomoćne prostorije 0,5 od odgovarajuće
namjene objekta (stambeni ili poslovni).
40.b.
Pri obračunu rente iz članaka 39. i 40. prema
namjeni prostora u objektu primijeniti slijedeće
koeficijente:
Za industrijske proizvodne pogone
0,5
Za prehrambeno-proizvodne pogone
0,5
Za gospodarske objekte
(stočne farme i slično)
0,3“.
Članak 2.
Članak 44. mijenja se i glasi:
„Naknadu za uređenje građevinskog zemljišta
plaćaju investitori građevine koja se gradi na
tom zemljištu a prema jedinici m2 površine:
a) - za sve zone u urbanom području gradskog
građevinskog zemljišta
15KM/m2
- za područje do 100 m udaljeno od urbanog
područja
10 KM/m2
- za područje kod ostalog građevinskog
zemljišta uz magistralne pravce u dubinu
do 100 m od magistralnog pravca 5 KM/m2
- za područje kod ostalog građevinskog
zemljišta uz regionalne pravce u dubinu do
100 m od regionalnog pravca
3 KM/m2
b) naknada za uređenje građevinskog zemljišta
za podrume i garaže naplaćuje se 50% od
iznosa za pripadajuće područje“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po
objavljivanju u «Službenom glasniku općine».
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-31-201/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 13.7.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Temeljem 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 10. sjednici održanoj
dana 13.7.2009.godine, donijelo je
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o određivanju povjerenika za formiranje
Mjesne zajednice Posušje
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se povjerenici za
formiranje Mjesne zajednice Posušje.
Članak 2.
Povjerenici za formiranje Mjesne zajednice
Posušje su:
1.
2.
3.
4.
5.

Bosiljko Oreč
Zoran Jukić
Vjekoslav Tomić
Darko Polić
Miroslav Ramljak

Članak 3.
Povjerenici iz članka 2. ove Odluke obvezuju
se poduzeti sve potrebne aktivnosti oko
uspostave Mjesne zajednice Posušje, odnosno
razmotriti potrebu podjele Mjesne zajednice
Posušje na dvije ili više mjesnih zajednica, te
sačiniti zapisnik o istom i dostaviti ga
Općinskom vijeću općine Posušje.
Članak 4.
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: 01-05-194/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 13.7.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 114. Statuta općine Posušje
(“Službeni glasnik općine, broj: 1/08 i 8/08) i
članka 79. Poslovnika
Općinskog vijeća
općine Posušje („Službeni glasnik općine
Posušje“, broj: 5/08, 9/08) Općinsko vijeće
općine Posušje na 10. sjednici održanoj dana
13.7.2009. godine, donijelo je
R J E Š E NJ E
o razrješenju Odbora za dodjelu javnih
priznanja općine Posušje
I.
Razrješava se Odbor za dodjelu javnih
priznanja općine Posušje u sastavu:

ODLUKU
1. Vjekoslav Čamber, član
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5.
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Vlatko Mišetić, član
Ante Bošnjak, član
Helena Lončar, član
Branka Milićević, član

II.
Članovi Odbora za dodjelu javnih priznanja
općine Posušje razrješavaju se dužnosti radi
isteka mandata.
III.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od
dana objave u „Službenom glasniku općine“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-191/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 13.7.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 79. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Posušje („Službeni glasnik
općine“, broj: 5/08, 9/08) i članka 12. Odluke o
javnim priznanjima („Službeni glasnik općine
Posušje“ broj: 4/05 i 4/08) Općinsko vijeće
općine Posušje na 10. sjednici održanoj dana
13.7.2009. godine, donijelo je:
R J E Š E NJ E
o imenovanju Odbora za dodjelu javnih
priznanja općine Posušje
I.
U Odbor za dodjelu javnih priznanja općine (u
daljem tekstu: Odbor) imenuju se:
1. Petar Polić, član
2. Zdenko Bošnjak, član
3. Andrijana Ereš, član
4. Vjekoslav Čamber, član
5. Zvonimir Širić, član
II.
Odbor prosuđuje poticaje na temelju Odluke o
kriterijima za dodjelu javnih priznanja općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“,
broj: 7/07) i podnosi prijedlog za dodjelu
javnih priznanja općine Posušje Općinskom
vijeću.
III.

14. srpnja 2009. godine

Članovi Odbora iz svog sastava biraju
predsjednika. Mandat članova Odbora traje
dvije godine.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od
dana objave u „Službenom glasniku općine“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-05-192/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 13.7.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________

Na temelju članka 35. stavak 3. Zakona o
načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH
(„Službene novine FBiH“ broj:49/06) i članka
116. Statuta općine Posušje («Službeni glasnik
općine Posušje», broj:1/08 i 8/08) a u vezi s
člankom 54. stavak 3. Zakona o građevinskom
zemljištu („Službene novine FBiH“ broj:
25/03, 16/04 i 67/05) Općinsko vijeće općine
Posušje na 10. sjednici održanoj dana
13.7.2009. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za raspolaganje
nedovršenom zgradom na gradskom
građevinskom zemljištu
I.
Daje se suglasnost Janji Galić udovi Ljube za
raspolaganje nedovršenom zgradom na
gradskom građevinskom zemljištu u naselju
„Meljakuša III“, označenom kao:
k.č. broj:2190/191 zvana „Meljakuša“ površine
512 m2, upisanom u posjedovnom listu broj
139 k.o. Posušje.
II.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Zaključak se objavljuje u Službenom glasniku
općine Posušje.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-31-174/09.
PREDSJEDNIK
Posušje, 13.7.2009. godine
Zdenko Bošnjak, v.r.
__________________________________
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IZDAJE: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POSUŠJE, Ul. Fra Grge Martića 30
Službeni glasnik općine Posušje izlazi po potrebi.
Godišnja pretplata iznosi 100 KM, a uplaćuje se na žiro račun općine Posušje broj: 3382002200101010
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