
Na  temelju  članka  22.  stavak  1.  točka  h)
Zakona  o  lokalnoj  samoupravi  Županije
Zapadnohercegovačke  („Narodne  novine
Županije  Zapadnohercegovačke“,  broj:  3/09 i
18/11)  i  članka  115.  Statuta  općine  Posušje
(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08,
8/08 i 2/10), Općinski načelnik općine Posušje,
donosi

P R A V I L N I K 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o

unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog tijela
uprave i službi za upravu Općine Posušje

Članak 1.
U  Pravilniku  o  unutarnjem  ustrojstvu
Jedinstvenog tijela  uprave i  službi  za  upravu
Općine  Posušje  („Službeni  glasnik  općine
Posušje“,  broj:  01/16) u članku 22.  stavak 1.
iza  alineje  18.  dodaju se  alineje  19,  20  i  21
koje glase:

„- obavlja poslove iz oblasti statistike koji su
mjerodavnim propisima stavljeni u nadležnost
općine,
-  obavlja  poslove  vezane  za  pripremanje
i  organiziranje  propisanih  statističkih
istraživanja  koja  se  provode  na  području
općine,
-  prati,  analizira  i  izrađuje  odgovarajuće
statističke izvještaje za područje općine.“

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
Službenom glasniku općine Posušje.

                Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                OPĆINA POSUŠJE
           OPĆINSKI  NAČELNIK

Broj: 01-417/16                         OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 13.6.2016. godine             Branko Bago, v.r.

_____________________________

Temeljem članka 7. stavak 2. točka 3. Uredbe
o jedinstvenoj  metodologiji  za  procjenu šteta
od  prirodnih  i  drugih  nesreća  („Službene
novine Federacije  BiH“,  broj:  75/04 i  38/06,
52/09,  56/09  i  36/14)  i  članka  115.  Statuta
općine  Posušje  („Službeni  glasnik  općine
Posušje“,  broj:  1/08,  81/08  i  2/10),  Općinski
načelnik, Općine Posušje,   donio je:

R J E Š E N J E
o  imenovanju  općinskog  Povjerenstva  za
procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća

I.
Poslove  utvrđivanja  vrste  i  visine  šteta  koje
nastanu  na  materijalnim  dobrima,  uslijed
djelovanja  prirodnih  i  drugih  nesreća,  vrši
Općinsko  Povjerenstvo  za  procjenu  šteta  od
prirodnih i drugih nesreća, u sastavu:

1. Zoran Lončar, dipl.iur., za predsjednika
2. Marija Jurišić, član
3. Vlado Čamber, član
4. Bernardin Bakula, član
5. Milan Zlopaša, član

II.
Predsjednik i članovi Povjerenstva za procjenu
šteta od prirodnih i drugih nesreća imenuju se
na vremensko razdoblje od 4. godine.

III.
Zadaci  Općinskog  Povjerenstva   iz  točke  I
ovog Rješenja su sljedeći:

1) osniva potreban broj stručnih komisija za
procjenu  šteta  i  svakoj  toj  komisiji
određuje  područje  na  kojem  će  vršiti
procjenu  šteta,  a  prema  potrebi,  osobito
kada  se  radi  o  manjim  štetama,  i  sama
neposredno vrši poslove procjene šteta;

2) određuje  rok  do  kojega  se  mora  završiti
procjena šteta;

3) brine  se   o  pravilnoj  primjeni  Uredbe  o
jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta
od prirodnih i  drugih nesreća  („Službene
novine F BiH“, broj: 75/04 i 38/06, 52/09,
56/09 i 36/14);

4) objedinjava rad svih stručnih komisija na
području  Općine  i  tim komisijama  pruža
potrebnu stručnu pomoć;

5) izrađuje  zbirni  izvještaj  o  procijenjenim
štetama na području Općine i dostavlja ga
Općinskom načelniku na razmatranje;

6) izvješće  usvojeno  od  strane  Općinskog
vijeća,  dostavlja  Federalnom  zavodu  za
statistiku  u  roku  od  15  dana  od  dana
usvajanja,  a  jedan  primjerak  izvještaja
dostavlja Županijskom Povjerenstvu;

7) prati  korištenje  sredstava  koja  su
dodijeljena  za  saniranje  i  otklanjanje
posljedica  koje  su nastale  od prirodne ili
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druge  nesreće  i  o  tome  izvještava
Općinskog načelnika.

IV
Predsjednik  Povjerenstva,  pismenim  ili
usmenim putem, saziva Općinsko Povjerenstvo
i neposredno rukovodi radom istog.

V
Općinsko  Povjerenstvo  za  procjenu  šteta  od
prirodnih i drugih nesreća, dužno je izvješća o
procijenjenim  štetama,  prije  njihovog
dostavljanja Općinskom načelniku, dostaviti na
razmatranje  Općinskom  stožeru  C.Z.  radi
upoznavanja i davanja mišljenja.

VI
Općinsko  tijelo  uprave  Općine  Posušje,
osigurat  će  odgovarajuća  materijalno  –
tehnička sredstva, za stručne, administrativne i
druge  poslove,  kao  i  prostor  gdje  će
Povjerenstvo obavljati administrativne i druge
poslove  nakon  prikupljanja  podataka  o
procjeni štete.

VII
Članovima  Povjerenstva  iz  točke  I  ovog
Rješenja,  kao  i  stručnim  povjerenstvima  iz
točke  III  stavak  1.  ovog  Rješenja,  pripada
naknada u visini koju utvrdi Općinski načelnik,
posebno donešenim aktom.
Ova  naknada  pripada  samo  za  vrijeme  kada
članovi  Povjerenstva  iz  stavka  1.  ove  točke,
vrše poslove iz nadležnosti Povjerenstva.

VIII
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje da
važi  rješenje  o  imenovanju  Općinskog
Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i
drugih  nesreća,  broj:  01-107/12.  od
22.02.2012. godine.

IX
Ova Rješenje stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Posušje“.
 
             Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
                OPĆINA POSUŠJE
           OPĆINSKI  NAČELNIK

Broj: 01-370/16                           OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 25.5.2016. godine                Branko Bago, 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.
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