Na temelju članka 59. i 61. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik općine
Tomislavgrad», broj 2/99), a u svezi s člankom 178. Poslovnika Općinskog vijeća
Tomislavgrad, («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 5/03), Općinsko vijeće
Tomislavgrad, na sjednici održanoj dana _____ 2006.godine, donosi

ODLUKU
o organizaciji i radu Stručne službe
Općinskog vijeća
Članak 1.
Ovom Odlukom organizira se Stručna služba Općinskog vijeća Tomislavgrad (u
daljnjem tekstu: Stručna služba), uređuje se njezin djelokrug, temelj unutarnjeg ustrojstva, te
ovlasti i odgovornosti rukovoditelja Službe.
Članak 2.
Stručna služba obavlja stručne i druge poslove za Općinsko vijeće i radna tijela
Općinskoga vijeća.
Određene stručne i druge poslove za potrebe Općinskog vijeća obavljaju općinske
službe za upravu, sukladno zakonskim i drugim propisima.
Članak 3.
Poslovi iz članka 2. stavak 1. ove Odluke, koje Stručna služba obavlja su:
- sudjelovanje u pripremi Programa rada Općinskog vijeća i praćenje njegove provedbe,
- pripremanje sjednica Općinskog vijeća,
- izrada nacrta i prijedloga akata, mišljenja i izvješća, zapisnika, te drugih materijala za
potrebe Općinskog vijeća,
- praćenje i provedba poslova i zadataka, koji za Stručnu službu proizlaze iz zaključaka
Općinskog vijeća,
- poslovi informiranja javnosti o radu Općinskog vijeća,
- drugi poslovi za potrebe Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća.
U okviru djelokruga, Stručna služba pruža: stručnu pomoć vijećnicima u njihovom
radu u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća, daje upute i informacije, te
osigurava i druge uvjete za što bolji i učinkovitiji rad vijećnika u Općinskom vijeću i radnim
tijelima Općinskog vijeća.
Članak 4.
Stručna služba obvezna je stručno, odgovorno, racionalno i pravodobno vršiti poslove
iz svog djelokruga, sukladno Poslovniku o radu i Programu rada Općinskog vijeća.
U vršenju poslova iz svog djelokruga, Stručna služba surađuje sa općinskim službama
za upravu, tijelima uprave, i upravnim ustanovama na nivou općine, Županije i Federacije.
Za svoj rad Stručna služba odgovorna je tajniku Općinskog vijeća.
Članak 5.
Stručnom službom rukovodi tajnik Općinskog vijeća (u daljem tekstu: tajnik).

Tajnik organizira i usklađuje rad Stručne službe i odgovoran je Općinskom vijeću za
njezin rad.
Članak 6.
U odnosu na Stručnu službu tajnik ima prava, obveze i odgovornosti rukovoditelja
tijela uprave, sukladno zakonu.
Članak 7.
Unutarnja organizacija Stručne službe utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem
ustrojstvu (u daljem tekstu: Pravilnik).
Pravilnikom iz prethodnog stavka, utvrđuju se:
- poslovi koje obavljaju djelatnici Stručne službe,
- upravljanje radom Stručne službe,
- programiranje i izvršavanje poslova,
- ovlasti i odgovornosti službenika u izvršavanju poslova,
- ukupan broj djelatnika u Stručnoj službi,
- sistematizacija radnih mjesta i opis poslova službenika i namještenika, te posebni
uvjeti u pogledu stručne spreme i drugih uvjeta za rad na određenim poslovima, broj
službenika i namještenika potrebitih za vršenje poslova posebno za svako radno
mjesto,
- način prijema djelatnika u radni odnos,
- broj vježbenika i uvjeti za prijem u radni odnos.
Članak 8.
Na djelatnike Stručne službe primjenjuje se Zakon o državnoj službi i drugi propisi
koji reguliraju radne odnose.
Članak 9.
Sredstva za rad Stručne službe osiguravaju se u Proračunu općine Tomislavgrad u
okviru sredstava za rad Općinskog vijeća.
Tajnik je naredbodavac za financijsko-materijalno poslovanje Stručne službe.
Članak 10.
Pravilnik iz članka 7. ove Odluke donosi tajnik, uz suglasnost Općinskog vijeća.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči općine Tomislavgrad, a
naknadno će se objaviti u «Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 01-02-____/06
Nadnevak, _____ 2006.godine
Tomislavgrad

PREDSJEDNIK OV,
Josip Petrović, dipl.ing.građ.

Obrazloženje
Odluke o organizaciji radu Stručne službe Općinskog vijeća Tomislavgrad
I – ZAKONSKI TEMELJ
Zakonski temelj ove Odluke sadržan je u člancima 59. i 61. Statuta općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad» broj 2/99) i članku 178. Poslovnika
Općinskog vijeća («Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 5/03), koji navodi da
Općinsko vijeće svojom odlukom utemeljuje posebne (stručnu službu) u kojoj se obnašaju
stručni, opći, tehnički poslovi za potrebe Općinskog vijeća. U članku 178. stavak 2.
Poslovnika Općinskog vijeća je regulirano, da se ustrojstvo i rad Stručne službe Općinskog
vijeća uređuje posebnom odlukom Općinskog vijeća.
II – RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE
Temeljni razlog za donošenje ove Odluke je donošenje zakonskih propisa koji
reguliraju oblast uprave, a posebno donošenje Zakona o organizaciji uprave Federacije BiH i
Zakona o državnoj službi u F BiH i obvezu usklađivanja podzakonskih akata sa istim.
III – OBJAŠNJENJE DATIH RJEŠENJA
U članku 1. ove Odluke navedena su pitanja koja se reguliraju ovom Odlukom.
Člankom 2. i člankom 3. ove Odluke, utvrđuju se poslovi koje obavlja
Stručna služba.
Člankom 4. utvrđena je odgovornost Stručne službe.
Člankom 5. ove Odluke utvrđeno je rukovođenje Stručnom službom i
odgovornost prema Općinskom vijeću.
U članku 6. ove Odluke, utvrđeno je da tajnik ima prava, obveze i
odgovornosti rukovoditelja tijela uprave sukladno Zakonu.
Člankom 7. ove Odluke utvrđuje se unutarnja organizacija Stručne službe,
koja se utvrđuje Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu iste.
Člankom 8. ove Odluke utvrđeno je da se na djelatnike Stručne službe
primjenjuje Zakon o državnoj službi i drugi propisi koji reguliraju radne
odnose.
Člankom 9. utvrđuje se način osiguravanja sredstava za rad Općinskog vijeća
i osoba koja je naredbodavac za financijsko-materijalno poslovanje.
Člankom 10. ove Odluke utvrđuje se nadležnost za donošenje Pravilnika o
unutarnjoj organizaciji Stručne službe Općinskog vijeća.
Člankom 11. ove Odluke utvrđuje se dan stupanja na snagu ove Odluke.
Pošto su ispunjeni zakonski uvjeti za donošenje ove Odluke, predlaže se Općinskom
vijeću usvajanje iste, kao što je predloženo u tekstu.
STRUČNA SLUŽBA OV
.

