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Na  temelju  članka  116.  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 9.
Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite
i  spašavanja  ljudi  i  materijalnih  dobara  od
prirodnih i drugih nesreća na prostoru općine
Posušje   („Službeni  glasnik  općine  Posušje“,
broj:  13/09)  i  članka  115.  Statuta  Općine
Posušje  („Službeni  glasnik  općine  Posušje,
broj:1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), Općinski načelnik
općine Posušje, donosi:

Rješenje 
o izmjeni Rješenja o imenovanju
zapovjednika, načelnika i članova

Općinskog stožera civilne zaštite Posušje

Članak 1.
U  Rješenju  o  imenovanju  zapovjednika,
načelnika i članova Općinskog stožera civilne
zaštite Posušje, broj: 01-34/13 od 22.01. 2013.
godine, u članku 3. točke 4, 6, 7, 9, 12, 15, 17
mijenjaju se i glase: 
Točka 4.  Zdenka Jažo, Služba za imovinsko-
pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno
uređenje i  zaštitu  okoliša-za mjere  sklanjanja
ljudi  i  materijalnih  dobara  te  mjere  zaštite  i
spašavanja od rušenja.
Točka 6. Ivica Ćorić, Ravnatelj Doma zdravlja
Posušje-prva  medicinska  pomoć  i  asanacija
terena.
Točka 7. Mario Čutura, PVP Posušje-zaštita od
požara.
Točka 9.  Frano Lebo,  J.P.  Vodovod Posušje-
zaštita okoliša.
Točka 12. Božana Šušak, Crveni križ Posušje-
ostale mjere ZiS te mjere obuke stanovništva.
Točka  15.  Petar  Petric,  Rudnici  boksita
Posušje-za zaštitu i spašavanje u rudnicima.
Točka  17.  Ivica  Pavković,  Policijska  postaja
Posušje-za područje sigurnosti.

Članak 2.
U  ostalom  dijelu  Rješenje  ostaje
neizmijenjeno.

Članak 3.
Ovo Rješenje 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 NAČELNIK

Broj: 01-371/19                       OPĆINSKI  NAČELNIK
Posušje, 24. travnja 2019. godine        Branko Bago, v.r.

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,  2/10  i  1/17),  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  02/19)  u  članku  15  stavak  1
točka 12 mijenja se i glasi:
„12.  Viši  stručni  suradnik  za  upravno
rješavanje

Opis poslova:

- obavlja poslove prvostupanjskog upravnog
rješavanja  pri  izdavanju  urbanističke
suglasnosti,  odobrenja  za  građenje,
odobrenja za uporabu objekta,

- sudjeluje u izradi rješenja i drugih akata iz
oblasti prostornog uređenja i građenja,

- sastavlja izvješća,
- priprema  nacrte  i  prijedloge  općinskih

akata iz nadležnosti Službe,
- vodi internu evidenciju upravnih predmeta,
- vodi registar propisa iz oblasti urbanizma i

građenja,
- rješava  predmete  oko  zauzimanja  javnih

površina,  rušenja  privremenih  objekata  i
slično,

- izdaje  uvjerenja  o  predmetima  iz  oblasti
urbanizma i građenja o kojima se vodi

      službena evidencija,
- odgovara  za  zakonito  i  ažurno  vođenje

posla
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- obavlja  i  druge  poslove  po  nalogu
rukovoditelja Službe i šefa odsjeka.

Uvjeti  za  vršenje  poslova: VSS/VII  stupanj
stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje
najmanje  prvog  ciklusa  bolonjskog  sustava
studiranja  koji  se  vrednuje  sa  240  ECTS
bodova   –  pravni  fakultet,  2  godine  radnog
staža u struci nakon stjecanja stručne spreme,
položen ispit za državne službenike

Vrsta djelatnosti: osnovna djelatnost
Grupa poslova: upravno rješavanje i stručno-
operativni
Složenost poslova: složeniji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: viši stručni suradnik
Broj izvršitelja: 1 (jedan)“

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: 01-436/19   OPĆINSKI  NAČELNIK
Posušje, 20.05.2019. 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.


	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, 2/10 i 1/17), Općinski načelnik općine Posušje, donosi:
	„12. Viši stručni suradnik za upravno rješavanje
	Opis poslova:
	Vrsta djelatnosti: osnovna djelatnost
	Grupa poslova: upravno rješavanje i stručno-operativni
	Složenost poslova: složeniji
	Status izvršitelja: državni službenik
	Pozicija radnog mjesta: viši stručni suradnik
	Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Posušje.
	Broj: 01-436/19 OPĆINSKI NAČELNIK
	Posušje, 20.05.2019. godine Branko Bago, v.r.
	
	
	

