
Broj  4 –  stranica  38                                         Službeni glasnik općine Posušje                           20. ožujka  2020. godine

Na  temelju  članka  29.  stavaka  1.  točka  7.
Zakona  o  zaštiti  i  spašavanju  ljudi  i
materijalnih  dobara  od  prirodnih  i  drugih
nesreća („Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine“,  broj:  39/03,  22/06  i  43/10),  i
članka  31.  i  32.  Pravilnika  o  načinu  rada  i
funkcioniranju  stožera  i  povjerenika  civilne
zaštite („Službene novine F BiH“, broj: 77/06,
5/07 i 32/14), na prijedlog Općinskog stožera
civilne  zaštite,  na  dvadesetoj  (20)  sjednici
održanoj  19.03.2020.  godine,  Općinski
načelnik donosi: 

O D L U K U
O PROGLAŠENJU STANJA PRIRODNE

NEPOGODE
  

Članak 1.
Proglašava  se  stanje  prirodne  nepogode
prouzrokovane  neposrednom  opasnošću  od
korona  virusa  (COVID-19)  na  cijelom
području općine Posušje. 

Članak 2.
Radi provođenja mjera zaštite i spašavanja  na
ugroženom  području  Općinski  načelnik
određuje:
- Da se sve općinske službe, javna poduzeća,

ustanove,  predstavnici  mjesnih  zajednica,
pravni  subjekti  i  druge  institucije  stave  na
raspolaganje  Općinskom  stožeru  civilne
zaštite,  također  stave  na  raspolaganje  sve
resurse koji će se prema planovima zaštite i
spašavanja  ljudi  i  materijalnih  dobara
koristiti na ugroženom području. 

Članak 3.
Zadužuje se Općinski stožer civilne zaštite da
po potrebi, izvrši aktiviranje određenih službi,
postrojbi, povjerenika, predstavnika MZ, a po
potrebi  i  drugih  pravnih  subjekata  i  građana
radi pružanja pomoći na ugroženom području. 

Članak 4.
Organizaciju, koordinaciju i rukovođenje svih
aktivnosti  vršit  će  Općinski  stožer  civilne
zaštite Posušje, u skladu sa važećim zakonskim
propisima.

Članak 5.
Obvezuju  se  svi  rukovoditelji  tijela  uprave  i
javnih  ustanova,  kao  i  rukovoditelji  pravnih
osoba i drugih institucija da osiguraju striktno
provođenje svih zapovijedi Stožera CZ, kao i

drugih mjera nužnih za izvršenje u tijeku ovih
aktivnosti. 

Članak 6.
Troškovi koji nastanu angažiranjem Općinskog
stožera civilne zaštite, službi za upravu, službi
i  postrojbi  zaštite  i  spašavanja,  drugih
angažiranih  snaga,  kao  i  angažiranjem
nedostajućih resursa tijekom provođenja akcije
zaštite ljudi na ugroženom području, pokrit će
se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od
prirodnih  i  drugih  nesreća  uz  prethodnu
suglasnost Općinskog načelnika, a u skladu sa
Odlukom  o  uvjetima  i  načinu  korištenja
sredstava  ostvarenih  na  temelju  posebne
naknade  za  zaštitu  od   prirodnih  i  drugih
nesreća  („Službene  novine  F  BiH“,  broj:
20/20),  Proračuna  Općine  Posušje  za  2020.
godinu i drugih financijskih izvora, u skladu sa
važećim propisima. 

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
ista  će  se  objaviti  u  „Službenom  glasniku
Općine Posušje“.
Ova  Odluka  će  biti  objavljena  i  putem
printanih i elektronskih sredstava informiranja.
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