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Na temelju članka 22 stavak 1. točka g. Zakona o
lokalnoj  samoupravi  Županije  Zapadnohercegovačke
(„Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“
broj:3/09, 18/11 i 11/17) i članka 38. stavak 1.
točka  12.  Statuta  općine  Posušje  («Službeni
glasnik općine Posušje», broj 1/08, 8/08, 2/10 i
1/17), Općinski načelnik općine Posušje, donosi

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju

službi za upravu općine Posušje

Članak 1.
U  Odluci o osnivanju službi za upravu općine
Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“ broj:
2/19) (u daljnjem tekstu „Odluka“ u odgovarajućem
padežu), u članku 2 stavak 1 točka 5, alineja 2,
mijenja se i glasi:

-Odsjek za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Članak 2.
U članku 7. Odluke,  stavak 1,  u alineji 15, iza
riječi  „općinama“  stavlja  se  zarez  a  riječi
„(službama  za  motrenje  i  uzbunjivanje)“  se
brišu.
 
U članku 7.  stavak 1, iza alineje 28,  dodaju se
alineje 29, 30, 31, 32 i 33 i glase:
„-izrađuje procjenu ugroženosti
  -priprema  program  zaštite  i  spašavanja  od

prirodnih i drugih nesreća u općini
  -priprema  izvješće  o  procjeni  šteta  od

prirodnih i drugih nesreća
  -predlaže  plan  zaštite  i  spašavanja  od

prirodnih i drugih nesreća u općini
  -organizira,  priprema  i  provodi  zaštitu  i

spašavanje  ljudi  i  materijalnih  dobara  na
području  Općine“

U članku 7 stavak 2,  podnaslov: 
„b)  Odsjek  za  civilnu  zaštitu,  vatrogastvo,
motrenje i uzbunjivanje“ mijenja se i glasi: 

„b),  Odsjek za civilnu zaštitu i vatrogastvo“

U članku 7  stavak 2, točka b), u alineji 5, iza
riječi „općinama“  riječi „(službama za motrenje
i uzbunjivanje)“  se brišu.

U članku 7.  stavak 2, točka b), iza alineje 18,
dodaju se alineje 19, 20, 21, 22 i 23 i glase:
„-izrađuje procjenu ugroženosti
  -priprema  program  zaštite  i  spašavanja  od

prirodnih i drugih nesreća u općini
  -priprema  izvješće  o  procjeni  šteta  od

prirodnih i drugih nesreća
  -predlaže  plan  zaštite  i  spašavanja  od

prirodnih i drugih nesreća u općini
  -organizira,  priprema  i  provodi  zaštitu  i

spašavanje  ljudi  i  materijalnih  dobara  na
području  Općine“

Članak 3.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  objave  u
„Službenom glasniku općine Posušje“.

              Bosna i Hercegovina                                          
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                          
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
               OPĆINA POSUŠJE

Općinski  načelnik

Broj: 01-46/20          OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 17.01.2020 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, 4/19 i 10/19) (u daljnjem
tekstu  Pravilnik  u  odgovarajućem  padežu),  u
članku 4 stavak 1 točka 5  alineja 2  mijenja  se i
glasi:
 
-Odsjek za civilnu zaštitu i vatrogastvo.
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Članak 2.
U članku 16 stavak 1,  u  alineji 15,  iza riječi
„općinama“,   riječi  „(službama  za  motrenje  i
uzbunjivanje)“ se brišu.

U članku 16.  stavak 1, iza alineje 28,  dodaju se
alineje 29, 30, 31, 32 i 33 i glase:
„-izrađuje procjenu ugroženosti
  -priprema  program  zaštite  i  spašavanja  od

prirodnih i drugih nesreća u općini
  -priprema  izvješće  o  procjeni  šteta  od

prirodnih i drugih nesreća
  -predlaže  plan  zaštite  i  spašavanja  od

prirodnih i drugih nesreća u općini
  -organizira,  priprema  i  provodi  zaštitu  i

spašavanje  ljudi  i  materijalnih  dobara  na
području   Općine“

U članku 17 stavak 1, podnaslov: “ 
„b)  Odsjek  za  civilnu  zaštitu,  vatrogastvo,
motrenje i uzbunjivanje“ mijenja se i glasi: 

„b),  Odsjek za civilnu zaštitu i vatrogastvo“

U članku 17.,  stavak 1, točka b), u alineji 5, iza
riječi „općinama“ riječi „(službama za motrenje i
uzbunjivanje)“ se brišu.

U članku 17.  stavak 1, točka b), iza alineje 18,
dodaju se alineje 19, 20, 21, 22 i 23 i glase:
 „-izrađuje procjenu ugroženosti
  -priprema  program  zaštite  i  spašavanja  od

prirodnih i drugih nesreća u općini
  -priprema  izvješće  o  procjeni  šteta  od

prirodnih i drugih nesreća
  -predlaže  plan  zaštite  i  spašavanja  od

prirodnih i drugih nesreća u općini
  -organizira,  priprema  i  provodi  zaštitu  i

spašavanje  ljudi  i  materijalnih  dobara  na
području   Općine“

Članak 3.
U članku 18.  stavak 1 točka 8,   iza alineje 12
dodaju se alineje 13 i 14 i glase:
 „-koordinira  akcije  civilne  zaštite  u  slučaju

vanrednih  prilika  (prirodnih  i  drugih
nesreća)

  -sudjeluje  u prikupljanju podataka,  izradi  i
ažuriranju planskih dokumenata (procjena    

   ugroženosti, planovi zaštite i spašavanja)“

Članak 4.
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: 01-48/20          OPĆINSKI NAČELNIK
Posušje, 17.01.2020 godine               Branko Bago, v.r.
    ___________________________________________
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