BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA
BOSNE I HERCEGOVINE ŽUPANIJA
POSAVSKA OPĆINA ODŽAK Služba civilne
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Broj:03-41-28/13/13
Datum:13.11.2013.goĎine

Na temelju cl. 29. i čl 106. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća {"Službene novine Federacije BiH" br. 39/03, 22/06 i 43/10), cl. 61. Pravilnika o načinu rada i
funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br.
77/06 i 5/07) i članka 3. Rješenja o odreĎivanju Povjerenika
Općinske službe za civilnu zaštitu, načelnik Službe civilne zaštite i civilnih poslova d o n o s i
O D L U K U o visini naknade za rad povjerenika
Općinske službe za civilnu zaštitu
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom se utvrĎuje visina naknade za rad Povjerenika Općinske službe za civilnu
zaštitu.
Ĉlanak 2.
Visina naknade iz članka 1. ove Odluke utvrĎuje se u neto iznosu od 50,oo KM (slovima:
pedesetkonvertibilnihmaraka) mjesečno za svakog povjerenika Općinske službe za civilnu zaštitu.
Ĉlanak 3.
Povjerenicima Općinske službe za civilnu zaštitu pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke pripada od
dana 01.12.2013.goĎine.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se Proračunom općine Odžak - ekonomski kod: 614241.
Ĉlanak 4.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za civilnu zaštitu i Služba za nabavku i zaštitu sredstava
i resursa općine Odžak, svatko u okviru svoje nadležnosti.
Ĉlanak S.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Postupajući sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća ("Službene novine FBiH ",broj 39/03, 22/06 i 43/10),Općinsko vijeće je donijelo Odluku o
osnivanju Službe za civilnu zaštitu ,kao samostalne organizacione jedinice u općinskoj upravi.
Po formiranju iste izvršena je privremena popuna sa djelatnicima ,koji su postupajući u skladu sa
odredbama Zakona , Načelniku općine predložili formiranje Općinskog stožera civilne zaštite imenovanje
Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, te imenovanje povjerenika Općinske službe za
civilnu zaštitu.
Načelnik je postupio po prijedlozima i koristeći se ovlastima koje proizlaze iz odredbi Zakona o zaštiti
i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, donio Rješenje o imenovanju općinskog
stožera CZ Rješenje o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, a nije doneseno
Rješenje o imenovanju povjerenika civilne zaštite.
Početkom 2009.godine Služba za CZ je ostala bez Načelnika službe, jer je dotadašnji Načelnik g-din Marijan
Petrić umirovljen, a u trećem mjesecu 2010.godine provedeni su izbori u "~ mjesnim odborima općine Odžak kada
su imenovani novi predsjednici mjesnih zajednica, koji su ujedno i povjerenici CZ.
Tijekom 2006.godine uslijedile su izmjene i dopune Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih i drugih nesreća ,koje su objavljene u "Službenom glaniku FBiH",broj 22/06 od
08.05.2006.godine i doneseni su propisi vezani za organiziranje Službi zaštite i spašavanja u FBiH, Pravilnik o
odjeći, obući, oznakama specijalnosti i zapovjednih dužnosti, upotrebi znaka Civilne zaštite i identifikacijskoj
iskaznici za pripadnike civilne zaštite, Pravilnik o načinu rada i funkcioniranju Stožera i povjerenika civilne
zaštite i Pravilnik o organiziranju službi zaštite i spašavanja i postrojbi civilne zaštite, njihovim poslovima i
načinu rada.
U četvrtom mjesecu 2013.godine imenovanje novi Načelnik službe nakon Čega Služba predlaže
Općinskom vijeću odluku o osnivanju i organizaciji Općinskog stožera CZ koju isto i usvaja. Temeljem
navedene odluke Načelnik donosi, a na prijedlog Službe Rješenje o imenovanju zapovjednika, načelnika i
članova Općinskog stožera CZ.
* Nakon što je Stožer usvojio svoj Poslovnik o radu, naloženo je Službi za civilnu zaštitu da predloži
Načelniku donošenje rješenja o odreĎivanju povjerenika Općinske službe za CZ. Poštujući princip da se jedan
povjerenik odredi za jednu MZ, osim u slučaju G.Svilaja i Brusnice, Načelnik službe je ovim aktom to i učinio.
Člankom 61. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite ("Službene
novine Federacije BiH" br. 77/06 i 5/07) propisana je nadležnost Službe civilne zaštite da provodi sve
aktivnosti na odreĎivanju uvjeta i visine naknade za rad povjerenika civilne zaštite, što je ovim Rješenjem i
učinjeno.
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