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Temeljem članka 3. točka 1. i članka 29. točka
7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća („Službene novine FBiH“, broj: 39/03,
22/06 i 43/10) i članka 115. Statuta općine
Posušje („Službeni glasnik Općine Posušje“,
broj: 1/08, 81/08 i 2/10), na prijedlog Stožera
civilne zaštite općine Posušje, načelnik općine
Posušje, d o n o s i:
ODLUKU
o proglašenju nastanka stanja prirodne
nepogode od niskih temperatura-mraza od
19.04. do 22.04.2017. godine na području
općine Posušje
I.
Ovom odlukom proglašava se stanje prirodne
nepogode od niskih temperatura-mraza na
području općine Posušje, koja vremenska
nepogoda se dogodila u vremenu od 19.04. do
22.04.2017. godine.
II.
Zadužuju se sve općinske službe za upravu i
stručne službe Općine Posušje, kao i
predstavnici mjesnih zajednica da pruže svu
pomoć Općinskom stožeru civilne zaštite i
Općinskom Povjerenstvu za procjenu šteta.
III.
Prestankom razloga za njenim donošenjem, ova
odluka će biti stavljena izvan snage.
IV.
Odluka stupa na snagu odmah i objavit će se u
sredstvima javnog priopćavanja i u „Službenom
glasniku Općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-480/17
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 10.05.2017. godine
Branko Bago, v.r.
_____________________________

Na temelju članka 32 a. stavka 2. točka 1.
Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu
šteta od prirodnih i drugih nesreća ("Službene
novine FBiH", broj 75/04, 38/06, 52/09. i
56/09.) i članka 115. Statuta Općine Posušje
(„Službene glasnik Općine Posušje“, broj: 1/08,
81/08 i 2/10.) Općinski načelnik, donosi:
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ODLUKU
o procedurama, uvjetima, kriterijima i
prioritetima za saniranje šteta nastalih
djelovanjem prirodnih i drugih nesreća na
području Općine Posušje
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuju procedure, uvjeti,
kriteriji i prioriteti za saniranje šteta nastalih
djelovanjem prirodnih i drugih nesreća iz
sredstava Općine Posušje (u daljnjem tekstu:
Općina Posušje), koja se osiguravaju za te
namjene i iz sredstava viših razina vlasti, koja
se u vidu jednokratne novčane pomoći, granta,
dodjeljuju Općini za saniranje šteta.
II SREDSTVA ZA SANIRANJE ŠTETA
Članak 2.
Sredstva za saniranje šteta osiguravaju se:
1. U Proračunu Općine, u skladu sa člankom
179. točka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi
i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća ("Službene novine Federacije BiH",
broj 39/03., 22/06. i 43/10.), u daljnjem tekstu:
Zakona o zaštiti i spašavanju.
2. Na temelju članka 180. Zakona o zaštiti i
spašavanju, iz sredstava koja pripadaju Općini,
i to najviše u iznosu do 40% sredstava
prikupljenih tijekom kalendarske godine, i do
20% ukupno raspoloživih sredstava za zaštitu i
spašavanje prikupljenih u prethodnim godinama
(sredstva za koje nije određena namjena ili
donesena odluka o utrošku), kako je to
predviđeno točkom VI. stavka 2. Odluke o
uslovima i načinu korištenja sredstava
ostvarenih po osnovu posebne naknade za
zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj
4/12 i 80/13), u daljnjem tekstu: Odluka o
korištenju sredstava zaštite i spašavanja.
3. Jednokratna novčana pomoć – grant od viših
razina vlasti, po osnovu:
članka 183. stavka 1. točka 5. i članka 182.
točka 4. Zakona o zaštiti i spašavanju, u skladu
s točkom V. i VIII. Odluke o postupku i
kriterijima za dodjelu jednokratne novčane
pomoći općinama i županijama za otklanjanje
šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća
("Službene novine Federacije BiH", broj 60/06.
i 8/10).
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4. Sredstava pravnih osoba, osiguranja,
dobrovoljnih priloga, međunarodne pomoći i
drugih izvora.
III VRSTE ŠTETA
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. se koriste:
1. Za saniranje direktnih šteta na oštećenim i
uništenim materijalnim dobrima svih oblika
vlasništva, prema podnesenoj prijavi štete
Službi za gospodarstvo - odsjek civilne zaštite ,
na obrascu PR-Š – prijava štete od prirodne i
druge nesreće, iz članka 25. Uredbe o
jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od
prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine
Federacije BiH", broj 75/04.,38/06., 52/09. i
56/09.), u daljem tekstu: Uredba, podnesena u
roku od 8 dana od dana nastanka prirodne ili
druge nesreće.
2. Plaćanje troškova izazvanih direktnim
štetama (troškovi nastali u tijeku poduzimanja
aktivnosti na zaštiti i zbrinjavanju stanovništva,
zdravstvene usluge, troškovi prehrane i dr.).
IV KORISNICI SREDSTAVA ZA
SANIRANJE ŠTETA
Članak 4.
Korisnici sredstava iz članka 2. točka 1. mogu
biti:
vlasnici materijalnih dobara kod kojih je nastala
šteta iz članka 3. ove Odluke, službe zaštite i
spašavanja koje provode mjere zaštite i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara, izvođači
radova na saniranju šteta, sa kojima je sklopljen
ugovor o vršenju usluga, u skladu sa Zakonom
o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05,
52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09. i 60/10.), i
druge općine kojima se može dodijeliti pomoć
iz sredstava Općine Posušje navedenih u članku
2. točka 3. ove Odluke.
V PROCEDURE ZA TRAŽENJE
POMOĆI OD VIŠIH NIVOA VLASTI
I POTREBNI UVJETI U SANIRANJU
ŠTETA
Članak 5.
U skladu sa člankom 32 a. i člankom 33.
Uredbe za saniranje šteta koriste se sredstva
planirana u Proračunu Općine iz članka 2. točka
1. i 2. ove Odluke.
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Sredstva iz stavka 1. ovog člana sastavni su dio
planske projekcije Proračuna Općine, a koriste
se na osnovu godišnjeg Plana korištenja
sredstava posebne naknade.
O korištenju sredstava za saniranje šteta
predviđenih člankom 2. točka 1. ove Odluke,
odlučuje Općinski načelnik, na prijedlog
Općinskog povjerenstva za procjenu šteta,
formiranog
Rješenjem
o
imenovanju
Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i
drugih nesreća.
O korištenju sredstava za saniranje šteta
predviđenih člankom 2. točka 2. ove Odluke,
odlučuje Općinski stožer civilne zaštite, na
prijedlog Općinskog povjerenstva i Službe za
gospodarstvo - odsjek za civilnu zaštitu.
Tijela iz st. 3. i 4. ovoga članka donose odluke
o korištenju sredstava za saniranje šteta.
Članak 6.
Općinski načelnik, na prijedlog Općinskog
povjerenstva, može podnijeti zahtjev za dodjelu
pomoći iz sredstava navedenih u članku 2.
točka 3. ove Odluke, ukoliko sredstva iz članka
2. točka 1. i 2. ove Odluke nisu dovoljna da se
izvrše zadaci na hitnom spašavanju ugroženih
ljudi, odnosno za saniranje svih šteta nastalih
od prirodnih ili drugih nesreća važnih za
stvaranje osnovnih (nužnih) uvjeta za život
ljudi na ugroženom području. Zahtjev se
podnosi putem Županijske uprave civilne
zaštite Vladi Zapadnohercegovačke županije,
odnosno Županijskom stožeru civilne zaštite.
Članak 7.
Ukoliko sredstva iz članka 6. nisu dovoljna,
Općinski načelnik može tražiti pomoć u
saniranju posljedica prirodnih i drugih nesreća
od viših razina vlasti, iz sredstava navedenih u
članku 2. točka 3. ove Odluke.
VI KRITERIJI I PRIORITETI U
SANIRANJU ŠTETA
1. Postupak žurnog saniranja šteta i
prioriteti sanacije šteta u tijeku
djelovanja prirodne nesreće
Članak 8.
Provođenje žurnih mjera u saniranju šteta od
prirodnih i drugih nesreća iz raspoloživih
sredstava navedenih u članku 2. točka. 1. i 2,
točka 3. i točka 4. ove Odluke, vrši se prema
prioritetima u tijeku djelovanja prirodne ili
druge nesreće, i to za:
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provedbu evakuacije ljudi i materijalnih
dobara,
- prihvaćanje i zbrinjavanje ugroženog
stanovništva i imovine,
- osiguranje prometa i drugih mjera za zaštitu
i spašavanje ugroženih ljudi i materijalnih
dobara, i
- sprječavanje širenja opasnosti od nepogoda
i njihovih posljedica.
Prioritete za saniranje šteta iz članka 8. ove
Odluke, u tijeku djelovanja prirodne ili druge
nesreće, u skladu sa raspoloživim sredstvima iz
članka 2. točka 2. i točka 3. ove Odluke,
utvrđuje Općinski stožer civilne zaštite, na
prijedlog Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta i Službe za gospodarstvo – odsjek
zacivilnu zaštitu Općine Posušje. Prioritete za
saniranje šteta iz sredstava navedenih u članku
2. točka 1. ove Odluke, utvrđuje Općinski
načelnik, na prijedlog Općinskog povjerenstva,
na temelju prve preliminarne štete iskazane na
obrascu PR–Š–1 – preliminarna procjena štete
za Općinu, za traženje pomoći za hitne
intervencije, iz članka 25. stavka 3. točka 1.
Uredbe.
Članak 9.
Prioriteti za čije financiranje se traži pomoć
viših razina vlasti, iz članka 2. točka 3. ove
Odluke, određuju se u zahtjevu za dodjelu
pomoći, i točke V. Odluke o postupku i
kriterijima Federacije BiH. Odluku o korištenju
sredstava prema prioritetima navedenim u
zahtjevu iz prethodnog stavka, donosi Općinski
stožer civilne zaštite.
2. Postupak saniranja posljedica i prioriteti
sanacije šteta nakon procjene šteta uslijed
djelovanja prirodne ili druge nesreće

-

-
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dodjela pomoći vlasnicima materijalnih
dobara kod kojih je nastala šteta,
procijenjena
od
strane
Općinskog
povjerenstva, na način propisan u Uredbi, i
financiranje i isplata naknade za rad i
neophodne troškove izlaska na teren
Općinskog povjerenstva, u skladu sa
člankom 9. Uredbe, u vrijeme angažiranja
na procjeni konkretnih šteta na terenu, u
iznosu koji posebnim propisom utvrdi
Općinski načelnik.

Članak 11.
Prioritete za saniranje šteta iz članka 10. ove
Odluke, nakon procjene šteta, u skladu s
raspoloživim sredstvima iz članka 2. točka 2,
točka 3. i točka 4. ove Odluke, utvrđuje
Općinski stožer civilne zaštite, na prijedlog
Općinskog povjerenstva i Službe za
gospodarstvo - odsjek za civilnu zaštitu Općine
Posušje.
Prioriteti za čije financiranje se traži pomoć
viših razina vlasti, iz članka 2. točka 3. ove
Odluke, određuju se u zahtjevu za dodjelu
pomoći, i točke V. Odluke o postupku i
kriterijima Federacije BiH.
Odluku o isplati sredstava prema prioritetima
navedenim u zahtjevu iz prethodnog stava,
donosi Općinski stožer civilne zaštite.
Prioritete za saniranje šteta iz sredstava
navedenih u članku 2. točka 1. ove Odluke,
utvrđuje Općinski načelnik, na prijedlog
Općinskog povjerenstva, a isti su sastavni dio
Elaborata – konačnog Izvještaja o procjeni štete
iz članka 29. Uredbe. Odluku o iznosu
sredstava za saniranje šteta iz ovog stavka , na
prijedlog Općinskog povjerenstva, donosi
Općinski načelnik.
VII POMOĆ DRUGIM OPĆINAMA

Članak 10.
Provođenje mjera za ublažavanje i otklanjanje
posljedica prirodnih i drugih nesreća, nakon
procjene šteta vrši se, prema prioritetima, i to:
- provedba zdravstvenih i higijenskoepidemioloških
mjera
(dezinfekcija,
dezinsekcija i deratizacija),
- provedba veterinarskih mjera zaštite i mjera
zaštite od biljnih bolesti i štetočina,
- organizacija
minimuma
komunalnih
potreba stanovništva utvrđenih u članku 4.
Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne novine ŽZH", broj: 9/13.), do
normalizacije života na ugroženom
području,

Članak 12.
Općina Posušje, prema potrebi, u skladu sa
člankom 184. stavak 1. točka 7. Zakona o zaštiti
i spašavanju i točkom XII. Odluke o uvjetima i
načinu korištenja sredstava ostvarenih po
osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih
i drugih nesreća, ("Službene novine Federacije
BiH", broj 4/12 i 80/13), može pružiti
financijsku potporu drugim općinama, i to za:
- opremanje i obuku stožera civilne zaštite,
službi zaštite i spašavanja, postrojbi civilne
zaštite i operativnih centara civilne zaštite,
- pomoć u saniranju posljedica prirodnih i
drugih nesreća, i
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za udruživanje sredstava posebne naknade
sa općinama, županijama i Federacijom, u
zajedničkim projektima razvoja sustava
zaštite i spašavanja.
Odluku o dodjeli pomoći iz prethodnog stavka,
na prijedlog Službe za gospodarstvo - odsjek za
civilnu zaštitu, donosi Općinski stožer civilne
zaštite Općine Posušje.
VIII PRIJEDLOG I SADRŽAJ ODLUKE
ZA SANIRANJE ŠTETA U ŽURNOM
POSTUPKU – JEDNOKRATNA
POMOĆ
Članak 13.
1. Utvrđivanje prijedloga odluke za
saniranje šteta u žurnom postupku –
jednokratna pomoć
Prilikom utvrđivanja prijedloga Odluke za
korištenje sredstava za hitne intervencije,
Općinsko povjerenstvo u obzir uzima podatke o
potrebi hitnog provođenja mjera i osiguranja
osnovnih uvjeta za život, i to:
- provođenje evakuacije ljudi i materijalnih
dobara, na osnovu broja evakuiranih,
- provedbu zbrinjavanja ljudi i potrebu za
medicinski
tretman
(medicinsko
zbrinjavanje) na osnovu broja evakuiranih,
broja porušenih i broja teže i lakše
oštećenih stambenih objekata, odsječenih
porodica, broja ljudskih žrtava i broja teže i
lakše povrijeđenih i oboljelih ljudi,
- broja porušenih i broja teže i lakše
oštećenih infrastrukturnih objekata, broja
prekinutih saobraćajnih komunikacija,
mostova
i
drugih
infrastrukturnih
građevina,
- poduzimanje mjera za sprječavanje širenja
opasnosti od nepogoda i njihovih
posljedica, i
- prvu preliminarnu procjenu štete izraženu u
financijskim pokazateljima i mjerama koje
je potrebno žurno poduzimati radi
osiguranja osnovnih uslova za život ljudi.
Procjenu podataka iz stavka 1. ovog članka vrši
Općinsko povjerenstvo odmah po prijemu
informacije o nastanku posljedica iz stavka 1.
ovog članka i priprema odgovarajući
preliminarni Izvještaj o korištenju sredstava za
hitne intervencije, koju donosi Općinski
načelnik i Općinski stožer civilne zaštite, iz
sredstava za koje su nadležni.
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Članak 14.
2. Sadržaj Odluke za financiranje žurnih
mjera – jednokratne pomoći
Financiranje žurnih mjera vrši se Odlukom koja
sadrži sljedeće podatke:
- naziv korisnika iz članka 4. ove Odluke,
- iznos sredstava koja se dodjeljuju,
- konkretne namjene (usluge, nabavka roba,
angažiranje strojeva, izvođenje radova i sl.)
za koje se vrši isplata sredstava,
- sredstva – podračun s kojeg se vrši isplata,
- tijelo zaduženo za realizaciju odluke, i
- obavezu dostavljanja izvještaja o utrošku
sredstava.
Korisnicima sredstava ove Odluke, sredstva se
isplaćuju nakon obavljanja radnji, po
dostavljanju fakture za konkretne radove,
usluge, nabavku roba, angažiranje strojeva,
izvođenje radova i sl., po specifikaciji usluga i
drugih radnji. Specifikacija radova, broj sati
rada strojeva i ljudstva, mora biti ovjerena od
naručitelja radova i usluga, za što se može, po
potrebi, formirati posebna komisija. Vlasnicima
materijalnih dobara kod kojih je nastala šteta,
pomoć se dodjeljuje u skladu s raspoloživim
sredstvima iz članka 2. ove Odluke. Ukoliko u
jednoj mjesnoj zajednici ima više vlasnika
materijalnih dobara kojima je nastala šteta,
sredstva se mogu dodijeliti toj MZ-i, koja je
dužna ta sredstva u utvrđenom omjeru podijeliti
pojedinačnim vlasnicima materijalnih dobara
kod kojih je nastala šteta i sačiniti izvještaj o
namjenskom utrošku tih sredstava od strane
vlasnika – korisnika sredstava (ovjereni i
potpisani spiskovi dodijeljenih materijalnih ili
financijskih sredstava).
IX PRIJEDLOG I SADRŽAJ ODLUKE
U POSTUPKU OTKLANJANJA
POSLJEDICA – SANIRANJE ŠTETA
Članak 15.
1. Utvrđivanje prijedloga Odluke u postupku
otklanjanja posljedica – saniranje šteta
Prilikom utvrđivanja prijedloga odluke za
korištenje sredstava iz članka 2. ove Odluke na
ime saniranja šteta nastalih djelovanjem
prirodne ili druge nesreće, Općinsko
povjerenstvo u obzir uzima sljedeće podatke:
1. Štetne posljedice po ljude:
- smrtne posljedice,
- povrijeđeni,
- oboljeli i
- evakuirani;
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2. Štetne posljedice po materijalna dobra:
- porušen i oštećen stambeni objekt u
vlasništvu građana i objekt u vlasništvu
pravnih osoba, i
- porušeni i oštećeni infrastrukturni objekti;
3. Štete na drugim materijalnim dobrima
(zemljišta, oprema, zasadi, šume, divljač,
stoka i dr.):
- visina počinjene štete iskazana u
financijskim pokazateljima,
4. Materijalna mogućnost vlasnika materijalnih
dobara kod koga je nastala šteta, i
- druge podatke od značaja za normalizaciju
života ljudi na ugroženom području.
5. Pripadnost populaciji RVI-a i vrijeme
provedeno u ratu.
6. Druge podatke od značaja za normalizaciju
života ljudi na ugroženom području.
Općinsko povjerenstvo procjenu ovih podataka
vrši u skladu sa prioritetima iz članka 8. ove
Odluke.
Članak 16.
2. Sadržaj Odluke za dodjelu jednokratne
pomoći za otklanjanje posljedica – saniranje
šteta
Dodjela jednokratne novčane pomoći za
saniranje šteta se vrši Odlukom koja se izrađuje
na način predviđen u članku 14. ove Odluke.
Služba za gospodarstvo - odsjek za civilnu
zaštitu, a na temelju predloženih prioriteta za
korištenje sredstava od strane Općinskog
povjerenstva, utvrđeni prijedlog Odluke za
dodjelu jednokratne pomoći dostavlja na
odlučivanje Općinskom stožeru civilne zaštite,
odnosno Općinskom načelniku, zavisno od
sredstava koja se koriste za sanaciju šteta.
X ŠTETE KOJE SE IZUZIMAJU OD
SANIRANJA
Članak 17.
Prilikom utvrđivanja prijedloga za korištenje
sredstva za saniranje šteta, u obzir se ne
uzimaju sljedeće štete, i to:
- štete koje nastanu od prirodnih ili drugih
nesreća zato što nisu bile poduzete
propisane mjere zaštite ili zbog krajnjeg
nemara, ili zato što je šteta izazvana
namjerno,
- posredne štete (izgubljeni prihod zbog
neobavljanja djelatnosti u oblasti prometa,
ugostiteljstva,
trgovine
i
drugim
djelatnostima),
- štete na dugogodišnjim nasadima (voćnjaci
i vinogradi), osim u godini nastanka štete,

-

19. svibnja 2017. godine

ako šteta nije prijavljena po postupku i u
roku predviđenom ovom Odlukom, i
štete nastale na objektima koji su izgrađeni
bez dozvole ili suprotno urbanističkoj
dozvoli i dozvoli za građenje i na
područjima na kojima je zabranjena
gradnja, pa zbog toga u odnosu na štete, na
tim objektima ne postoji obaveza da se
korisnicima ili vlasnicima pruža pomoć u
saniranju nastalih šteta.

XI OBAVEZA I ODGOVORNOST
KORISNIKA SREDSTAVA ZA
SANACIJU ŠTETA
Članak 18.
1. Korisnici sredstava iz članka 4. ove Odluke,
dodijeljena sredstva mogu koristiti samo za
namjene koje su navedene u Odluci o dodjeli
sredstava i odgovorni su za njihovo namjensko
korištenje.
2. Korisnici sredstava iz stavka 1. ovog članka,
dužni su, u roku tri mjeseca od dana dobivenih
sredstava, Općinskom povjerenstvu, odnosno
Općinskom načelniku, putem Službe za
gospodarstvo - odsjek za civilnu zaštitu,
dostaviti izvješće o utrošku dodijeljene pomoći.
XII ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom glasniku Općine
Posušje".
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-507/17
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 15. svibnja 2017. godine
Branko Bago, v.r.
_____________________________

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 7. Zakona
o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara
od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine
F BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 33.
Pravilnika o načinu rada i funkcioniranju
stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene
novine F BiH“, broj: 77/06 i 5/07), a u svezi s
odlukom općinskog načelnika o proglašenju
nastanka stanja prirodne nepogode od niskih
temperatura – mraza od 19.04. do 22.04.2017.
godine, broj: 01-480/17. od 10.05.2017. godine,
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na prijedlog Stožera civilne zaštite općine
Posušje, načelnik općine Posušje, donio je
ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o
proglašenju nastanka stanja
prirodne nepogode od niskih temperatura –
mraza od 19.4. do 22.04.2017. godine
na području općine Posušje
I.
Donošenjem ove odluke stavlja se izvan snage
Odluka o proglašenju nastanka stanja prirodne
nepogode od niskih temperatura – mraza od
19.04. do 22.04.2017. godine na području
općine Posušje, broj: 01-480/17, od 10. svibnja
2017. godine.
II.
Također, donošenjem ove Odluke zadužuje se
općinsko Povjerenstvo za procjenu šteta da
sukladno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za
procjenu šteta od prirodnih i drugih nepogoda
podnese izvješće o procijenjenim štetama od

19. svibnja 2017. godine

niskih temperatura – mraza na području općine
Posušje najkasnije do 19. lipnja 2017. godine,
radi razmatranja istog od strane Načelnika
općine Posušje, odnosno razmatranja i
usvajanja od strane Općinskog vijeća Posušje.
III.
Ova Odluka stupa na snagu 19.05.2017. godine
i objavit će se u sredstvima javnog priopćavanja
te u „Službenom glasniku općine Posušje“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-567/17
OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 19. svibnja 2017. godine
Branko Bago, v.r.
_____________________________
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 OPĆINSKI NAČELNIK

1. Odluka o proglašenju nastanka stanja
prirodne nepogode od niskih temperatura –
mraza od 19.04. do 22.04.2017. godine na
području općine Posušje……………….198
2. Odluka o procedurama, uvjetima, kriterijima
i prioritetima za saniranje šteta nastalih
djelovanjem prirodnih i drugih nesreća na
području Općine Posušje………………198

3. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke
o proglašenju nastanka stanja prirodne
nepogode od niskih temperatura – mraza
od 19.4. do 22.04.2017. godine na području
općine Posušje…………………………202
______________________
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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.

