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Na temelju članka 144. stavak 1. i članka 184. 

stavak 1., Zakona o zaštiti i spašavanu ljudi i 

materijalnih dobara od prirodnih  i drugih 

nesreća („Službene novine Federacije Bosne i 

Hercegovine“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), točke 

VIII  Odluke o uvjetima i načinu korištenja 

sredstava ostvarenih na temelju posebne 

naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 

(„Službene novine F BiH“, broj: 4/12, 80/13 i 

20/20), članka 29. Pravilnika o načinu rada i 

funkcioniranju stožera i povjerenika civilne 

zaštite („Službene novine F BiH“, broj: 77/06 i 

5/07) te Godišnjeg plana korištenja sredstava za 

zaštitu i spašavanje za 2023. godinu, broj: 05-

44-820/22 od 12.12.2022.  godine, Stožer 

civilne zaštite Općine Posušje na 12. redovitoj 

sjednici održanoj 22.03.2023.godine, donosi:   

 

ODLUKU 

o nabavci opreme za potrebe  Profesionalne 

vatrogasne postrojbe Općine Posušje 

(Postrojba civilne zaštite za gašenje požara), 

u iznosu od 25.000, 00 KM 

 

Članak 1. 

Općinski stožer civilne zaštite općine Posušje 

odobrava financijska sredstva u iznosu od 

25.000,00 KM za nabavku opreme – AKU alati 

za potrebe PVP-a Općine Posušje, a ista će se 

koristiti za izvlačenje unesrećenih osoba u 

prometnim nezgodama. 

 

Članak 2. 

Zadužuje se Načelnik Općine Posušje i druge 

nadležne službe, da u skladu sa Zakonom o 

javnim nabavkama i drugim propisima, pristupe 

nabavci opreme za potrebe PVP-a općine 

Posušje – AKU alati za spašavanje u prometnim 

nesrećama. 

 

Članak 3. 

Nabavka opreme financirat će se iz sredstava 

ostvarenih na temelju posebne naknade za 

zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, planiranih 

u Godišnjem planu utroška sredstava za 2023. 

godinu. 

 

Članak 4. 

Realizaciju ove Odluke vrši Služba za financije 

Općine Posušje. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Posušje“. 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

                OPĆINA POSUŠJE 

OPĆINSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 
Broj: 01-304-3/23                                  ZAPOVJEDNIK                         

Posušje, 22.3.2023. godine                        Ante Begić, v.r. 

 

Na temelju  članka 184.  Zakona o zaštiti i 

spašavanu ljudi i materijalnih dobara od 

prirodnih  i drugih nesreća („Službene novine 

Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 39/03, 

22/06 i 43/10), članka 9. Odluke o procedurama, 

uvjetima, kriterijima i prioritetima za saniranje 

šteta nastalih djelovanjem prirodnih i drugih 

nesreća na području Općine Posušje („Službeni 

glasnik Općine Posušje“, broj: 5/17 od 

19.05.2017. godine), članka 29. Pravilnika o 

načinu rada i funkcioniranju stožera i 

povjerenika civilne zaštite („Službene novine F 

BiH“, broj: 77/06 i 5/07), Općinski stožer 

civilne zaštite na 12. redovitoj sjednici održanoj 

22.03.2023. godine, donosi: 

 

ODLUKU 

o odobravanju korištenja sredstava 

 

 I. 

Odobrava se korištenje sredstava u  iznosu od 

70.000,00 KM koje je Federalni stožer civilne 

zaštite dodijelio Odlukom o odobravanju 

jednokratne novčane pomoći općini Posušje za 

obnovu šumskog opožarenog područja nakon 

nastalih šteta izazvanih velikim šumskim 

požarom („Službene novine Federacije B i H“, 

broj: 99/22). 

 

 II. 

Sredstva iz točke I. ove Odluke koristit će se za 

djelomičnu obnovu opožarenog područja  i to za 

sanitarnu sječu preostale vegetacije nakon 

požara (nagorena drvna masa), uklanjanje 

preostalih stabala i granja u cilju postizanja 

boljih uvjeta za daljni rast i obnovu šuma.  

 

 III. 

Općina Posušje će Ugovorom angažirati 

Šumsko-gospodarsko društvo Županije 

Zapadnohercegovačke d.o.o. Posušje za 

izvođenje radova iz točke II. Ove Odluke, a sve 

u skladu s Elaboratom o sanaciji šteta izazvanih 

velikim šumskim požarom. Podizvođač radova, 

po Ugovoru je J.P. „Vodovod“ Posušje. 
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 IV. 

Realizaciju financijskog plaćanja izvršit će 

Služba za financije općine Posušje, o čemu će 

dokaz dostaviti Općinskom načelniku radi 

pripreme Izvješća o namjenskom utrošku 

sredstava iz točke I. ove Odluke, koje je općina 

Posušje dužna dostaviti Federalnom stožeru 

civilne zaštite. 

 

 V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

objavljivanja u „Službenom glasniku općine 

Posušje“. 
 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

                OPĆINA POSUŠJE 

OPĆINSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 
Broj: 01-304-4/23                                  ZAPOVJEDNIK                         

Posušje, 22.3.2023. godine                        Ante Begić, v.r. 

 

Na temelju  članka 175.  Zakona o zaštiti i 

spašavanu ljudi i materijalnih dobara od 

prirodnih  i drugih nesreća („Narodne novine 

ŽZH“, broj: 23/20), članka 9. Odluke o 

procedurama, uvjetima, kriterijima i 

prioritetima za saniranje šteta nastalih 

djelovanjem prirodnih i drugih nesreća na 

području Općine Posušje („Službeni glasnik 

Općine Posušje“, broj: 5/17 od 19.05.2017. 

godine), članka 29. Pravilnika o načinu rada i 

funkcioniranju stožera i povjerenika civilne 

zaštite („Službene novine F BiH“, broj: 77/06 i 

5/07), Općinski stožer civilne zaštite na 12. 

redovitoj sjednici održanoj 22.03.2023. godine, 

donosi: 

 

ODLUKU 

o odobravanju korištenja sredstava 

 

 I. 

Odobrava se korištenje sredstava u ukupnom  

iznosu od 65.000,00 KM dobivenih od Stožera 

civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke 

(40.000, 00 KM) i Vlade Županije 

Zapadnohercegovačke (25.000, 00 KM).  

 

 II. 

Sredstva iz točke I. ove Odluke koristit će se za 

djelomičnu izmirenje troškova rada 

mehanizacije za vrijeme trajanja prirodne 

nesreće (probijanje protupožarnih cesta u 

opožarenom području), troškova goriva za 

zračne i zemaljske vatrogasne snage. (Obrazac 

Š – 06 - Izvješće Općinskog povjerenstva za 

procjenu šteta). 

 

 III. 

Realizaciju točke I. ove Odluke  izvršit će 

Služba za financije općine Posušje, o čemu će 

dokaz dostaviti Općinskom načelniku radi 

pripreme Izvješća o namjenskom utrošku 

sredstava iz točke I. ove Odluke, koje je općina 

Posušje dužna podnijeti Vladi Županije 

Zapadnohercegovačke i Stožeru civilne zaštite 

Županije Zapadnohercegovačke. 

 

 IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom 

objavljivanja u „Službenom glasniku općine 

Posušje“. 
 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

                OPĆINA POSUŠJE 

OPĆINSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 
Broj: 01-304-5/23                                  ZAPOVJEDNIK                         

Posušje, 22.3.2023. godine                        Ante Begić, v.r. 
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zaštite za gašenje požara), u iznosu od 
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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. 

 
 


