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Služba civilne zaštite
i civilnih poslova

Broj:03-41-27/13
Datum:13.11.2013.godine
Na temelju 51. 29. i čl. 106. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća {"Službene novine Federacije Bili" br. 39/03, 22/06 i 43/10), čl. 61.
Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite {"Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine" br. 77/06 i 5/07), čl. 13. Odluke o osnivanju i organizaciji
Općinskog stožera civilne zaštite ("Službeni glasnik općine Odžak" br. 5/13, Načelnik Službe za
civilnu zaštitu d o n o s i
ODLUKU
o visini naknade za rad
zapovjednika, načelnika i članova Općinskog stožera civilne zaštite
Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuje visina naknade za rad zapovjednika, načelnika i članova
Općinskog stožera civilne zaštite.
Članak 2.
Visina naknade iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u neto iznosu od 100,00 K M (slovima:
stokonvertibilnihmaraka) mjesečno za zapovjednika, načelnika i svakog člana Općinskog stožera
civilne zaštite.
Članak 3.
Zapovjedniku, načelniku i članovima Općinskog stožera CZ pravo na naknadu iz članka 2.
ove Odluke pripada od dana 01.09.2013.godine.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se Proračunom općine Odžak - ekonomski
kod: 614241.
Članak 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.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Načelnik Službe civilne zaštite

O b r a z l o ž e nj e:

Sukladno odredbama čl. 29. i članka 106. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih i drugih nesreća {"Službena novine Federacije BiH" br. 39/03, 22/06 i 43/10) i
članka 8. Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća na prostoru općine Odžak ("Službeni glasnik općine Odžak" br. 01/08),
Općinsko vijeće Odžak je na radnoj sjednici održanoj dana 10.03.2005. godine, na prijedlog
Općinske službe civilne zaštite donijelo Odluku o formiranju Općinskog stožera civilne zaštite
općine Odžak ( u dal jnjem tekstu: Općinski stožer), kao stručno-operativnog tijela općine Odžak za
zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kojom se ureduje
njegov djelokrug rada, unutarnji ustroj, popunjavanje, financiranje, opremanje, obučavanje i
osposobljavanje ,te druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Općinskog stožera.
Na sjednici Općinskgo vijeća Odžak održanoj dana 01.08.2013. god. Općinska služba
civilne zaštite je temeljem ukazane potrebe. Vijeću predložila donošenja Odluke o osnivnaju
Općinskog stožera koju je Vijeće nakon razmatranja na sjednici i donijelo. Obzirom na izmjene u
donesenoj Odluci, bilo je potrebno donijeti novo Rješenje o imenovanju zapovjednika, načelnika i
Članova Općinskog stožera stoje aktom općinskog načelnika br. 01-01-286/13 od 27.08.2013. god,,
i uČninejno.
Na navedeni način stvoreni su uvjeti da sastav Stožera bude reprezentativan, s obzirom na
činjenicu da isti ima značajne ovlasti u upravljanju akcijama zaštite i spašavanja ugroženih ljudi i
materijalnih dobara, odnosno u otklanjanju nastalih posljedica za trajanja prirodne i druge nesreće.
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 određivanju uvjeta i visine naknade za rad Članova Stožera civilne
zaštite. Nadalje, isitim člankom Pravilnika određen je način izračuna visine naknade za rad
zapovjednika, načelnika i Članova Općinskog stožera civilne zaštite, koji za osnovicu uzima 15%
od prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji BiH u prethodnom mjesecu, prema saopćenju
Federalnog zavoda za statistiku, što se prilikom izrade ove Odluke također uzimalo u obzir.
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