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Na temelju članka 19. stavka (2) Zakona o Vladi
Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke“, broj: 10/04) i članka 23. Statuta
Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke,
broj: 05-03-1795/1-11 od 14. prosinca 2011. godine Vlada
Županije Zapadnohercegovačke na 66. sjednici održanoj
23. ožujka 2017. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA
IMENOVANJE ZAMJENIKA RAVNATELJA
SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽUPANIJE
ZAPADNOHERCEGOVAČKE
Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku o imenovanje Pere
Bubala iz Širokog Brijega na dužnost zamjenika ravnatelja
Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke,
koju je donijelo Upravno vijeće Službe za zapošljavanje
Županije Zapadnohercegovačke na sjednici održanoj 10.
ožujka 2017. godine pod brojem: 05-00-346/1-17 od 10.
ožujka 2017. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Narodnim
novinama Županije Zapadnohercegovačke“.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERECGOVAČKA
- VLADA Broj: 01-326-1/17-66
Široki Brijeg, 23. ožujka 2017.

Predsjednik
Zdenko Ćosić
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Na temelju članka 19. stavka (2) Zakona o Vladi
Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine
Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/04) i članka
137. stavka (6) točke 2) Zakona o zaštiti od požara i
vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj:
64/09), Vlada Županije Zapadnohercegovačke, na 67.
sjednici održanoj 6. travnja 2017. godine, donijela je

ODLUKU

o uvjetima i načinu korištenja
financijskih sredstava ostvarenih na
temelju posebne naknade za zaštitu
od požara i vatrogastvo
POGLAVLJE I.
TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
(Vrste sredstava)
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način korištenja
financijskih sredstava iz premije osiguranja imovine
od požara i prirodnih sila i sredstava od naplaćene
funkcionalne premije osiguranja koja se odnose na
osiguranje motornih vozila.
Članak 2.
(Pravni temelj)
Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke su
sredstva koja se prikupljaju sukladno članku 137. Zakona
o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 64/09), a vode se na posebnom
transakcijskom računu, u okviru jedinstvenog računa
riznice proračuna Županije Zapadnohercegovačke (u
daljnjem tekstu: Županija).
POGLAVLJE II.
NAMJENA SREDSTAVA
Članak 3.
(Namjena sredstava)
(1) Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke,
koja pripadaju Županiji, mogu se koristiti namjenski
samo za:
a) nabavu vatrogasne opreme, tehničkih i drugih
sredstava za vatrogasne postrojbe (za potrebe
Županije ili kao pomoć općinama/gradu u
Županiji);
b) stručnu obuku i osposobljavanje vatrogasaca;
c) održavanje opreme i vatrogasnih sredstava;
d) investicijsku izgradnju i opremanje objekata za
potrebe vatrogasnih postrojbi.
(2) Sredstva za namjene iz stavka (1) ovog
članka moraju biti sastavni dio proračuna Županije,
na temelju kojeg Uprava civilne zaštite Županije
Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Uprava) donosi
Plan korištenja financijskih sredstava koja pripadaju
Županiji.
(3) Uprava podnosi Plan korištenja financijskih
sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od
požara i vatrogastvo Ministarstvu financija Županije
Zapadnohercegovačke uz suglasnost Vlade Županije
Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Vlada).
(4) Uprava će voditi evidenciju korištenja financijskih
sredstava iz ove Odluke.
(5) Neutrošena financijska sredstva iz prethodne
godine prenose se u sljedeću proračunsku godinu.
POGLAVLJE III.
NABAVA I ODRŽAVANJE VATROGASNE
OPREME I STRUČNA OBUKA I
OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA
Članak 4.
(Definicija, planiranje i iznos sredstava)
(1) Pod nabavom vatrogasne opreme, tehničkih i
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drugih sredstava za vatrogasne postrojbe, podrazumijeva
se opremanje neophodnom opremom i sredstvima, koji
su posebnim propisima ili projektima od zajedničkog
interesa utvrđena kao obveza ili minimum neophodan
za izvršavanje definiranih zadataka.
(2) Godišnjim planom korištenja financijskih sredstava
utvrđivat će se iznos sredstava za ove namjene, kao i to
hoće li se oprema i sredstva nabavljati za potrebe Županije
ili kao pomoć općinama/gradu (sufinanciranje).
(3) Opremanjem, u smislu ovog članka, smatra se
pored novčanih sredstava, dodjela opreme koju Uprava
pribavi putem javnih nabavi za potrebe vatrogasnih
postrojbi.
(4) Za namjene iz ovog članka može se izdvojiti do
50 % ukupno prikupljenih i raspoloživih sredstava.
Članak 5.
(Definicija, planiranje i iznos sredstava za
održavanje vatrogasne opreme)
(1) Pod održavanjem opreme i vatrogasnih sredstava
podrazumijeva se neophodno održavanje, kako bi ista bila
u funkciji za propisane namjene.
(2) Održavanjem opreme i sredstava smatra se
održavanje istih, koji su nabavljeni za potrebe Uprave,
kao i pomoć općinama/gradu za održavanje opreme i
sredstava kojima raspolažu vatrogasne postrojbe općine/
grada (sufinanciranje).
(3) Godišnjim planom korištenja financijskih sredstava
utvrđivat će se iznos sredstava za ove namjene, a najviše
do 20 % ukupno prikupljenih i raspoloživih sredstava.
Članak 6.
(Definicija, planiranje i iznos sredstava za stručnu
obuku i osposobljavanje vatrogasaca)
(1) Pod stručnom obukom i osposobljavanjem
vatrogasaca smatraju se aktivnosti koje su planirane u
tekućoj proračunskoj godini, a odnose se na pripremanje,
obuku i vježbe ovih struktura, te polaganja stručnih ispita,
na način i po programu utvrđenom zakonom i drugim
propisima iz ove oblasti.
(2) Godišnjim planom korištenja financijskih sredstava
utvrđivat će se iznos sredstava za ove namjene, a najviše
do 10 % ukupno prikupljenih i raspoloživih sredstava.
Članak 7.
(Definicija, planiranje i iznos sredstava
za investicijsku izgradnju i opremanje
objekata za vatrogasne postrojbe)
(1) Pod investicijskom izgradnjom i opremanjem
objekata za potrebe vatrogasnih postrojbi podrazumijeva
se isključivo izgradnja i opremanje objekata koji su u
neposrednoj vezi i funkciji smještaja, rada i funkcioniranja
vatrogasnih postrojbi u općinama/gradu (sufinanciranje)
ili županijske vatrogasne postrojbe.
(2) Godišnjim planom korištenja financijskih sredstava
utvrđivat će se iznos sredstava za ove namjene, a najviše
do 20 % ukupno prikupljenih i raspoloživih sredstava.

Članak 8.
(Utrđivanje prioriteta i preraspodjela sredstava)
(1) Uprava će svake godine Planom korištenja
financijskih sredstava ostvarenih na temelju naknade za
zaštitu od požara i vatrogastvo, u ovisnosti od raspoloživih
sredstava i potreba, utvrditi prioritete za korištenje ovih
sredstava.
(2) U cilju jačanja sustava zaštite od požara i
vatrogastva, ako postoje očiti i adekvatno dokumentirani
razlozi, može se kroz Plan korištenja financijskih
sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od
požara i vatrogastvo vršiti međusobna preraspodjela
postotaka utvrđenih u člancima 4., 5., 6. i 7. ove Odluke,
na način da se povećaju sredstva na poziciji koja je u
tekućoj godini prioritet, a da se istovremeno smanje
sredstva na drugim pozicijama.
POGLAVLJE IV.
UVJETI ZA FINANCIRANJE
I POSTUPAK DODJELE I KONTROLE
POMOĆI OPĆINAMA/GRADU
Članak 9.
(Opći uvjeti za sufinanciranje)
(1) Da bi općina/grad dobili pomoć, iz članaka 4.,
5., 6. i 7. ove Odluke, potrebno je da ispuni sljedeće
opće uvjete:
a) da je formirana vatrogasna postrojba na razini
općine/grada ili da je formirana zajednička
postrojba u sporazumu s drugom općinom/gradom
ili pravnom osobom (kao dokaz smatra se: izvod iz
pravilnika o sistematizaciji ili odluka o formiranju
postrojbe ili sporazum o zajedničkoj postrojbi),
b) da je donesena Procjena ugroženosti općine/grada
od požara (kao dokaz smatra se odluka/zaključak
o usvajanju Procjene),
c) da je donesen Plan zaštite od požara općine/
grada (kao dokaz smatra se odluka/zaključak o
usvajanju Plana).
(2) Imajući u vidu da je u većini općina/gradu tijekom
2017. planirano formiranje vatrogasne postrojbe na razini
općine/grada, te da je u tijeku izrada Procjene ugroženosti
općine/grada od požara i Plana zaštite od požara općine/
grada uvjeti iz stavka (1) ovog članka primjenjivat će se
od 1. 1. 2018. godine.
Članak 10.
(Pisani poziv općinama/gradu i zahtjev za dodjelu
pomoći)
(1) Uprava upućuje pisani poziv za dodjelu pomoći
(sufinanciranje), za jednu ili više namjena, kako je
navedeno u članku 3. stavka (1) ove Odluke, svim
općinama/gradu u Županiji.
(2) Pisani poziv iz stavka (1) ovog članka, u pravilu,
upućuje se u prvoj polovici kalendarske godine, a
iznimno, ako iz objektivnih razloga to nije bilo moguće,
pisani poziv se može uputiti i tijekom godine, s tim da
se realizacija projekta i izvješće moraju pomjeriti na
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razuman rok.
(3) Zahtjev za dodjelu pomoći, sukladno ovoj Odluci,
podnosi općinski načelnik odnosno gradonačelnik, u roku
od 30 dana nakon što Uprava uputi pisani poziv iz stavka
(1) ovog članka.
(4) Pisani zahtjev mora sadržavati podatke u
koju svrhu i u kojem iznosu se pomoć traži, detaljno
obrazloženje planiranih aktivnosti i odgovarajuće dokaze
i dokumentaciju.
Članak 11.
(Postupanje po zahtjevu za dodjelu pomoći)
(1) Zahtjev za dodjelu pomoći razmatrat će Stručni
kolegij Uprave, na način da će:
a) izvršiti preglede zaprimljenih prijedloga/
projekata,
b) izvršiti odabir uspješnih prijedloga/projekata,
c) za svaku vrstu pomoći iz članka 3. stavka (1) točke
a) do d) ove Odluke, odnosno za onu za koju
je upućen javni poziv općinama/gradu, sačiniti
listu općina/grada s projektima i aktivnostima,
predložiti pojedinačne novčane iznose i način
isplate za svaku općinu/grad.
(2) U slučaju da jedna općina/grad aplicira za više
projekata, cijenit će se najviše dva projekta.
(3) Od dana upućivanja pisanog poziva iz članka 10.
stavka (1) ove Odluke, pa do utvrđivanja prijedloga za
dodjelu pomoći ne smije proći više od 90 dana.
Članak 12.
(Odluke i ugovori za dodjelu pomoći)
Nakon provedenog postupka, u smislu članka 11. ove
Odluke, ravnatelj Uprave donosi pojedinačne odluke za
dodjelu pomoći, u ovisnosti o kojoj vrsti i za koje namjene
se odnosi pomoć općinama/gradu, s tim da ta sredstva
ne mogu preći visinu sredstava koje ulaže općina/grad
u konkretni projekt ili aktivnosti.
Članak 13.
(Načini dodjele sredstava)
(1) Sredstva pomoći uplaćuju se izravno na namjenski
transakcijski račun, odnosno podračun proračuna općine/
grada za sredstva zaštite od požara i vatrogastvo ili na
račun općine/grada.
(2) Iznimno, kada se radi o pomoći-podršci, iz
članka 4. stavka (3) ove Odluke, Uprava može provesti
proceduru javne nabave i pomoć dodijeliti u opremi i
sredstvima za vatrogasne postrojbe.
POGLAVLJE V.
ROKOVI ZA KORIŠTENJE
POMOĆI I KONTROLA
UTROŠKA FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Članak 14.
(Izvješće i rokovi za utrošak sredstava)
(1) Dodijeljena pomoć se može koristiti isključivo u
odobrenu namjenu.

(2) Općina/grad kojima je dodijeljena pomoć u smislu
odredaba ove Odluke, obvezna je podnijeti detaljno
izvješće i opravdati potrošnju tih sredstava do kraja
kalendarske godine, a samo u iznimnim slučajevima,
kada je pomoć dodijeljena pred kraj kalendarske godine
ili kada iz opravdanih razloga nije bilo moguće utrošiti
dodijeljena sredstva, u razumnom roku u narednoj
kalendarskoj godini.
(3) U rokovima, navedenim u stavku (2) ovog
članka, općina/grad kojoj je dodijeljena pomoć obvezna
je podnijeti detaljno pisano izvješće i dokumentirano
opravdati potrošnju dodijeljenih sredstava (računi, odluke
i drugi dokazi o potrošnji).
(4) Izvješće iz stavka (3) ovog članka mora biti
potpisano od strane rukovoditelja službe civilne zaštite
i ovjereno od strane općinskog načelnika, odnosno
gradonačelnika.
Članak 15.
(Kontrola utroška sredstava)
(1) Po donošenju odluka iz članka 12. ove Odluke,
ako se radi o slučaju iz članka 7. ove Odluke, Stručni
kolegij Uprave će obići sve lokalitete na području općina/
grada, čiji su projekti prihvaćeni za sufinanciranje, izvršiti
uvid na licu mjesta, fotografirati zatečeno stanje, a po
potrebi sačiniti i zapisnik o istom.
(2) Uprava će i prije isteka rokova iz članka 14. ove
Odluke najmanje jedanput u tijeku realizacije projekta iz
stavka (1) ovog članka izvršiti kontrolu dinamike radova
na terenu, a nakon isteka utvrđenih rokova, obvezno
izvršiti konačnu kontrolu utroška sredstava i realizaciju
projekta, izlaskom članova Stručnog kolegija Uprave na
lice mjesta, sačinjavanjem zapisnika, te fotografiranjem
ili na drugi način dokumentiranjem nađenog stanja.
(3) Kontrola za ostale vidove pomoći (sufinanciranje)
vršit će se uvidom u dokumentaciju o potrošnji
dodijeljenih financijskih sredstava.
(4) U slučaju nenamjenskog utroška dodijeljenih
sredstava ili u slučaju da općina/grad ne opravda potrošnju
dodijeljene pomoći, kako je to navedeno u članku 14.
ove Odluke, Uprava je dužna zatražiti povrat dodijeljenih
sredstava.
Članak 16.
(Podnošenje izvješća)
Uprava je obvezna podnositi Vladi godišnje izvješće
o potrošnji sredstava prema ovoj Odluci.
POGLAVLJE VI.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Narodnim novinama Županije
Zapadnohercegovačke“.
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
-VLADABroj: 01-338-1/17-67
Široki Brijeg, 6. travnja 2017.

Predsjednik
Zdenko Ćosić
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Na temelju članka 18. stavka (1) i članka 19. stavka
(2) Zakona o Vladi Županije Zapadnohercegovačke
(„Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“,
broj: 10/04), članka 10. stavka (4) i (5) i članka 26.
Zakona o koncesijama („Narodne novine Županije
Zapadnohercegovačke“, broj: 13/13 i 24/16) Vlada
Županije Zapadnohercegovačke, na 67. sjednici održanoj
6. travnja 2017. godine, donijela je

ODLUKU

o dodjeli koncesije gospodarskom
društvu „Rudnici boksita“ d.o.o.
Posušje za eksploataciju boksita
na ležištu L-17 „Mratnjača“
eksploatacijsko polje
„Mratnjača“ Posušje
Članak 1.
Vlada Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem
tekstu: Koncesor) dodjeljuje gospodarskom društvu
„Rudnici boksita“ d.o.o. Posušje (u daljnjem tekstu:
Koncesionar) koncesiju za eksploataciju boksita na ležištu
L-17 „Mratnjača“ eksploatacijsko polje „Mratnjača“
Posušje.
Članak 2.
Koncesionar će eksploataciju boksita obavljati na
eksploatacijskom polju „Mratnjača“ na ležištu L-17
„Mratnjača“ Posušje, kojeg zatvaraju linije koje spajaju
točke sljedećih koordinata:
TOČKA
1
2
3
4
5

K O O R D I NATA
X
Y
6 451 289
4 820 182
6 451 326
4 820 246
6 451 356
4 820 236
6 451 371
4 820 213
6 451 334
4 820 158

Ukupna površina zatvorena koordinatama prelomnih
točaka je 0,39 ha, označena kao k.č. 5096., 5097. i 4945/1
u k.o. Vrpolje.
Članak 3.
Koncesionar je dužan radove na eksploataciji

mineralne sirovine izvoditi sukladno Zakonu o rudarstvu
(„Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:
2/99 i 7/14) i ostalim provedbenim propisima iz oblasti
rudarstva, a nakon obavljene eksploatacije ili prestanka
rada postupiti također sukladno Zakonu o rudarstvu
(„Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:
2/99 i 7/14).
Članak 4.
Koncesija se dodjeljuje na vrijeme od 2 (dvije) godine
počevši od dana potpisivanja Ugovora o koncesiji
Članak 5.
Koncesionar će plaćati koncesijsku naknadu u iznosu
od 1,50 KM/t eksploatiranog boksita i 100,00 KM po ha
zauzetog prostora (godišnje).
Članak 6.
Koncesor će sa Koncesionarom u roku do 30 dana
od dana primitka ove Odluke sklopiti Ugovor o koncesiji
za eksploataciju boksita na ležištu L-17 „Mratnjača“
eksploatacijsko polje „Mratnjača“ Posušje.
Članak 7.
Koncesionar je dužan u svezi dodijeljene koncesije
poduzeti mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi, zaštite
okoliša i imovine drugih osoba.
Članak 8.
Ako, Koncesionar svojom radnjom ili propustom
prouzroči na eksploatacijskom polju štetu trećima, dužan
je bez odgode o svom trošku otkloniti uzroke štete, a
štetu nadoknaditi.
Koncesor je oslobođen svake odgovornosti za rečeno
u stavku (1) ovog članka.
Članak 9.
Ministarstvo gospodarstva Županije
Zapadnohercegovacke u suradnji sa Ministarstvom
financija Županije Zapadnohercegovačke dužno je
nadzirati izvršavanje obveza iz Ugovora o koncesiji.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Narodnim Novinama Županije
Zapadnohercegovacke“.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
-VLADABroj: 01-361-1/17-67
Široki Brijeg, 6. travnja 2017.
Predsjednik
Zdenko Ćosić

