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Službeni glasnik općine Posušje

Na temelju članka 79. i 85. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Posušje („Službeni
glasnik općine Posušje“, broj 5/08 i 9/08),
Općinsko vijeće općine Posušje na 22.
sjednici-tematskoj, održanoj dana 5.5.2010.
godine, donijelo je sljedeće:
ZAKLJUČKE
I.
1. Pokreće se procedura o osnivanju nove
javne ustanove dječjeg vrtića u
Posušju
2. Osnivač preuzima obveze prema
djelatnicima i dobavljačima Dječjeg
vrtića „Posušje“ u Posušju, s tim da se
u dogovoru s Upravnim vijećem utvrdi
dinamika izmirenja obveza kao i nužna
ulaganja za sanaciju objekta Dječjeg
vrtića „Posušje“ u Posušju
3. Zadužuje
se
Javno
poduzeće
„Komrad“ d.o.o. Posušje u suradnji s
nadležnim službama da za narednu
sjednicu Općinskog vijeća pripreme
akt koji se odnosi na financiranje i
izgradnju cjevovoda vodosprema
Posušje-vodosprema Vinjani I prema
Republici Hrvatskoj
4. Zadužuje
se
Javno
poduzeće
„Komrad“ d.o.o. Posušje u suradnji s
nadležnim službama da za narednu
sjednicu Općinskog vijeća pripreme
akt koji se odnosi na financiranje
postrojenja za automatsko kloriranje
na novoj centralnoj vodospremi

6. svibnja 2010. godine

5. Zadužuje se Općinski načelnik s
nadležnim službama da pripremi
prijedlog izmjene i dopune odluke o
komunalnom redu u dijelu koji se
odnosi na odvoz i deponiranje otpada i
fekalija kao i da se unesu odredbe o
sankcioniranju prekršitelja
6. Zadužuje se radna grupa u sastavu:
predsjednici
klubova
vijećnika,
predsjednici Nadzornih odbora Javnog
poduzeća „Komrad“ d.o.o. Posušje
i „Akumulacije Tribistovo“ d.o.o.
Posušje,
Općinski
načelnik,
predsjednik Općinskog vijeća i pravnik
u općini da razmotri mogućnost i da
smjernice ka spajanju ili pripajanju
ova dva poduzeća.
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: 01-02-85/10.
Posušje, 5.5.2010. godine

PREDSJEDNIK
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
UREĐUJE: Branka Milićević, dipl.iur.

