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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 3.

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“,
broj: 49/06) i članka 37. i 61.Statuta općine Tomislavgrad
(„Službeni glasnik općine Tomislavgrad“, broj: 2/99,
2/00 i 6/05) i članka 104. Poslovnika Općinskog vijeća
(„Službeni glasnik općine Tomislavgrad“, broj: 2/18 i
1/20), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj
15. siječnja 2021. godine, d o n o s i

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Tomislavgrad“.

RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika
Općinskog vijeća Tomislavgrad
Članak 1.
Luka Krstanović, Markov, pravnik, rođen 1980. godine
iz Sarajlija, općina Tomislavgrad razrješava se dužnosti
predsjednika Općinskog vijeća Tomislavgrad, zbog isteka
mandata.
Članak 2.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku općine Tomislavgrad“.
Broj:01-02-58/21
Tomislavgrad, 15. 1. 2021. godine
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA IZBOR,
IMENOVANJA I ADMINISTRATIVNA PITANJA
Luka Krstanović, iur., v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, broj 49/06) i članka 61.
Statuta općine Tomislavgrad („Službeni glasnik općine
Tomislavgrad“ broj:2/99, 2/00 i 6/05), a u svezi s člankom
18. Poslovnika Općinskog vijeća, („Službeni glasnik
općine Tomislavgrad“, broj:2/18 i 1/20), Općinsko vijeće
Tomislavgrad na sjednici održanoj 15. siječnja 2021.
godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća
Članak 1.
ILIJA PAPIĆ, rođen 4. siječnja 1969. godine (ime
oca: Marko), ing. telekomunikacije, iz Vedašića, općina
Tomislavgrad, imenuje se za predsjednika Općinskog
vijeća Tomislavgrad.
Članak 2.
Predsjednik Općinskog vijeća Tomislavgrad imenuje
se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, s danom
15. siječnja 2021. godine.

Broj:01-02-60/21
Tomislavgrad, 15. 1. 2021. godine
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA ZA IZBOR,
IMENOVANJA I ADMINISTRATIVNA PITANJA
Luka Krstanović, iur., v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06) i članka
61. Statuta općine Tomislavgrad („Službeni glasnik
općine Tomislavgrad“, broj: 2/99, 2/00 i 6/05), a u svezi
s člankom 18. Poslovnika Općinskog vijeća, („Službeni
glasnik općine Tomislavgrad“, broj: 2/18 i 1/20),
Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 15.
1. 2021. godine, d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju zamjenika predsjednika
Općinskog vijeća
Članak 1.
ZIJAD HADŽIĆ, rođen 1. studenog 1961. godine
(ime oca: Feto), dipl. ing. kem. iz Stipanića, općina
Tomislavgrad, imenuje se za zamjenika predsjednika
Općinskog vijeća Tomislavgrad.
Članak 2.
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Tomislavgrad
imenuje se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, s
danom 15. siječnja 2021. godine.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Tomislavgrad“
Broj:01-02-64/21
Tomislavgrad, 15. 1. 2021
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić , ing. tel., v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(„Službeni glasnik općine Tomislavgrad“, broj:2/99,
2/00 i 6/05) i članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća
(„Službeni glasnik općine Tomislavgrad“, broj: 2/18 i
1/20), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 15. siječnja
2021. godine, d o n o s i
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RJEŠE NJE
o imenovanju Povjerenstva za izbor, imenovanja i
administrativna pitanja
Članak 1.
U Povjerenstvo za izbor, imenovanja i administrativna
pitanja imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Luka Krstanović, predsjednik, HNP,
Katarina Madunić, zamjenica predsjednika,HNL,
Ante Kutleša, član,HNP ,
Ljuba Radoš, član, HNP i
Ivan Perić, član, HDZ BiH
Članak 2.

Mandat članova Povjerenstva iz članka 1. ovog rješenja
vezan je za mandat vijećnika u Općinskom vijeću.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Tomislavgrad“.
Broj:01-02-65/21
Tomislavgrad, 15.1. 2021.
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić , ing. tel., v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», br. 2/99,
2/00, 6/05), Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj
dana 9. veljače 2021 godine, donosi
ODLUKU
o subvenciji prijevoza studenata akademske 2020/21.
godine koji imaju prebivalište na području
općine Tomislavgrad
Članak 1.

Članak 3.
Pravo na subvenciju imaju redoviti studenti s
prebivalištem na području općine Tomislavgrad koji
studiraju u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Članak 4.
Za provedbu ove Odluke zadužuju se Služba za
društvene djelatnosti i opću upravu i Služba za ﬁnancije.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
“Službenom glasniku Općine Tomislavgrad “.
Broj: 01-02- 175/21
Tomislavgrad, 9. 2. 2021 godine
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić , ing. tel., v.r.
***
Na temelju članka 37. i 61. Statuta Općine Tomislavgrad
(„Službni glasnik Općine Tomislavgrad”, Broj: 2/99,
2/00 i 6/05), članka 7. stavak 2 i 3. Zakona o stvarnim
pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13 i
100/13) i na temelju odredaba članka 10. stavak 3. Zakona
o cestama Federacije BiH (Službene novine Federacije
BiH, Broj:12/10, 16/10, i 66/13), Općinsko vijeće Općine
Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 9. veljače 2021.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra
Članak 1.
UTVRĐUJE SE da su izgubile status nekretnine
kao javnog dobra, po katastarskom operatu nekretnine
označene kao:

Općina Tomislavgrad će subvencionirati prijevoz
studenata na svim relacijama od Tomislavgrada do mjesta
studiranja u iznosu od 40% od cijene karte, osim grada
Mostara gdje su druge vrste subvencija.

- k.č. br. 1832/2/2 zv.”Galečić“ u naravi prilazni put
površine 18 m2 upisana u PL br.65 u K.O. Galečić kao
posjed DS Putevi Galečić sa 1/1 i
- k.č. br. 2010/2 zv.”Galečić“ u naravi prilazni put
površine 15 m2 upisana u PL br.65 u K.O. Galečić kao
posjed DS Putevi Galečić sa 1/1.

Članak 2.

Članak 2.

Subvencija će se moći koristiti 4 puta u tijeku
akademske godine.
Zahtjev za subvenciju podnosi se Službi za društvene
djelatnosti i opću upravu.
Uz zahtjev potrebno dostaviti: potvrdu o studiranju,
fotokopiju indeksa, kupljenu kartu za prijevoz te
fotokopiju osobne iskaznice.

Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
Općine Tomislavgrad izvršit će brisanje ranijeg izvršenog
upisa nekretnina kao javnog dobra i predmetne nekretnine
upisati kao ostalo građevinsko zemljište u posjedu Općine
Tomislavgrad sa 1/1 u skladu s toč.1. ove Odluke.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
«Službenom glasniku Općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-177/21
Tomislavgrad, 9. 2. 2021. godine
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić , ing. tel., v.r.

Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 9. veljače 2021.
godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra
Članak 1.
UTVRĐUJE SE da je izgubilo status javnog dobra
nekretnine označene kao:

***
Na temelju članka 37. i 61. Statuta Općine Tomislavgrad
(„Službni glasnik Općine Tomislavgrad”, Broj: 2/99, 2/00
i 6/05), članka 7. stavak 2 i 3. Zakona o stvarnim pravima
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13)
Općinsko vijeće Općine Tomislavgrad na sjednici
održanoj dana 9. veljače 2021. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra
Članak 1.
UTVRĐUJE SE da je izgubila status nekretnina kao
javno dobro, po zemljišnoknjižnom operatu nekretnina
označena kao:
- k.č. br. 905/8 zv.”Mjesni prostor“ u naravi javno
dobro površine 315 m2 upisana u zk.ul.br.1 u K.O. Brišnik
kao Javno dobro općine Tomislavgrad sa 1/1.
Članak 2.
Zemljišnoknjižni ured općinskog suda u Livnu
Odjeljenje suda u Tomislavgradu izvršit će brisanje
ranijeg izvršenog upisa nekretnine kao javnog dobra
i predmetnu nekretninu upisati kao ostalo građevno
zemljište u vlasništvu Općine Tomislavgrad sa 1/1 u
skladu s toč.1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
«Službenom glasniku Općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-178/21
Tomislavgrad, 9. 2. 2021. god.
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing. tel., v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00
i 6/05), članka 10. Zakona o cestama (“Službene novine
Federacije BiH“, br.12/10, 16/10) i članka 7. stavak 2. i 3.
Zakona o stvarnim pravima (“Službene novine Federacije
BiH“, br. 66/13 i 100/13) Općinsko vijeće općine

- k.č. 661/2 zv” Križanci” u naravi nekategorirani put
površine 128 m2 upisana u PL 43 K.O.Vedašić u posjedu
DS. Putevi u dijelu 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara parcela označena kao k.č.661/2
zv”Križanci” u naravi nekategorirani put površine 128
m2 upisana u zk.ul. br. 45 K.O. Vedašić kao javno dobro
općine Tomislavgrad u dijelu 1/1,
- k.č. 661/3 zv „ Križanci” u naravi nektagorirani put
površine 19 m2 upisana u PL 43 K.O.Vedašić u posjedu
DS. Putevi u dijelu 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom
operatu odgovara parcela označena kao k.č.661/3
zv”Križanci” u naravi nekategorirani put površine 19
m2 upisana u zk.ul. br. 45 K.O. Vedašić kao javno dobro
općine Tomislavgrad u dijelu 1/1.
Članak 2.
U katastarskim knjigama Odsjek za geodetske
poslove i katastar nekretnina i Zemljišno-knjižni ured
Općinskog suda u Livnu, Odjeljenje Tomislavgrad brisati
će ranije izvršeni upis kao nekretnine od javnog interesa i
predmetna zemljišta upisati kao ostalo građevno zemljište
koje je u posjedu i vlasništvu općine Tomislavgrad u
dijelu 1/1.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
“Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”
Broj: 01-02-180/21
Tomislavgrad, 9. 2. 2021. godine
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić , ing. tel., v.r.
***
Na temelju članka 37. i 61. Statuta Općine
Tomislavgrad («Službeni glasnik općine Tomislavgrad»,
broj 2/99, 2/00 i 6/05), članka 7. stavak 2. i 3. Zakona
o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“,
Broj: 66/13 i 100/13) i na temelju odredaba članka 10.
stavak 3. Zakona o cestama F BiH (Službene novine
Federacije BiH, Broj:12/10, 16/10, i 66/13), Općinsko
vijeće Općine Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 9.
veljače 2021. godine, d o n o s i
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ODLUKU
o izmjeni statusa nekretnine kao javnog dobra
Članak 1.
UTVRĐUJE SE da je izgubila status nekretnine kao
javnog dobra, po zemljišno-knjižnom i katastarskom
operatu nekretnina označena kao:
- k.č. br. 2939/2 zv.”Brda“ u naravi granični put
površine 87 m2 upisana u PL br.128 u K.O. Šujica kao
posjed DS Putevi sa 1/1, kojoj po zemljišno - knjižnom
operatu odgovara k.č.2939/2 zv.”Brda” u naravi granični
put površine 87 m2 upisana u zk.ul.br. 2481 u K.O. Šujica,
kao javno dobro Općine Tomislavgrad sa 1/1.
Članak 2.
Zemljišnoknjižni
ured
Općinskog
suda
u
Tomislavgradu i Odsjek za geodetske poslove i katastar
nekretnina Općine Tomislavgrad brisat će ranije izvršeni
upis nekretnine kao javnog dobra i predmetno zemljište
upisati kao ostalo građevinsko zemljište u vlasništvu i
posjedu Općine Tomislavgrad sa 1/1 u skladu s toč.1. ove
Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja
u «Službenom glasniku Općine Tomislavgrad».
Broj:01-02-179/21
Tomislavgrad, 9. 2. 2021. god.
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić , ing. tel., v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”broj 2/99,2/00 i
6/05), članka 363. točka 3. stavak 5. Zakona o stvarnim
pravima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH”, broj 66/13,100/13), i članka 4.
Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
, županija,općina, i gradova („Službene novine Federacije
BIH „ broj 17/14) Općinsko vijeće Općine Tomislavgrad
na sjednici održanoj dana 9. veljače 2021. godine, d o n
osi
ODLUKU
o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog
građevnog zemljišta putem neposredne pogodbe radi
oblikovanja građevne parcele
Članak 1.
Općina Tomislavgrad izvršiti će prodaju neizgrađenog
ostalog građevnog zemljišta putem neposredne pogodbe
za slijedeće nekretnine:

- k.č. 1002/931 zv „ Gola kosa” u naravi gradilište
površine 199 m2 upisana u PL 250 K.O. Grabovica
u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj po
zemljišno-knjižnom operatu odgovara parcela označena
kao k.č. 1002/931 zv „Lanište, Jaričište, Gola Kosa”
u naravi gradilište površine 199 m2 upisana u zk.ul. br.
825 K.O. Grabovica u vlasništvu općine Tomislavgrad u
dijelu 1/1,
- k.č. 1002/932 zv „ Gola kosa” u naravi gradilište
površine 144 m2 upisana u PL 250 K.O. Grabovica
u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj po
zemljišno-knjižnom operatu odgovara parcela označena
kao k.č. 1002/932 zv „Lanište, Jaričište, Gola Kosa”
u naravi gradilište površine 144 m2 upisana u zk.ul. br.
825 K.O. Grabovica u vlasništvu općine Tomislavgrad u
dijelu 1/1.
Članak 2.
Na temelju Nalaza o vještačenju predmetnog zemljišta
od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevne struke br.
63-1/20. g. i br. 63-2/20.g. utvrđene su tržišne vrijednosti
za parcele k.č. 1002/931 zv „ Gola kosa” površine 199 m2
u iznosu od 7,51 KM/m2, što ukupno iznosi 1.494,49 KM
i k.č. 1002/932 zv „Gola kosa” površine 144 m2 u iznosu
od 7,51 KM/m2, što ukupno iznosi 1.081,44 KM.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Tomislavgrad
da može zaključiti Ugovor o kupoprodaji ostalog
građevnog zemljišta navedenog u članku 1. ove Odluke
u pisanom obliku koji će biti temelj za provođenje upisa
u katastarskim i zemljišnim knjigama, između Općine
Tomislavgrad s jedne strane i podnositelja zahtjeva s
druge strane.
Članak 4.
Predmetne parcele koje su u posjedu i vlasništvu općine
Tomislavgrad prodaju se putem neposredne pogodbe Mati
( Stipe) Gadža u dijelu 1/1, radi oblikovanja postojeće
parcele k.č. 1002/670, koja je u vlasništvu i posjedu istog.
Članak 5.
Povjerenstvo za davanje stručne ocjene o usklađenosti
zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole iz nadležnosti
Službe za graditeljstvo prostorno uređenje i stambeno
komunalne poslove je na zahtjev Službe dalo Zapisnik
o davanju stručne ocjene zahtjeva sa prostornom
planskom dokumentacijom broj: 07-19-3-1605/20.
god o usklađenosti od 05.10.2020. godine da se za gore
navedene parcele ne može izdati lokacijska dozvola jer
se ne mogu formirati nove građevne parcele zbog male
površine i oblika parcele ali se mogu poslije prometa
nekretnina pripojiti parceli k.č. 1002/670 koja je u posjedu
i vlasništvu podnositelja zahtjeva.
Članak 6.
Općinsko
javno
pravobraniteljstvo
općine
Tomislavgrad je službeno na zahtjev Službe dostavilo
Mišljenje za usvajanje prijedloga Odluke o prodaji ostalog
građevnog zemljišta putem neposredne pogodbe radi
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oblikovanja postojeće parcele M 03/21.g. od 22.01.2021.
godine u kojem je navedeno da je u skladu sa odredbama
članka 363. točka 3. stavak 5. Zakona o stvarnim pravima
( Službene novine Federacije Bih, broj 66/13 i 100/13)
propisana izuzetna mogućnost raspolaganja nekretninama
koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave radi
oblikovanja građevinske parcele.
Članak 7.
Troškove obrade pisanog Ugovora o kupoprodaji,
i poreza na promet nekretnina i troškove provođenja
ugovora snosi kupac.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
“Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”

Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Tomislavgrad
da može zaključiti Ugovor o kupoprodaji ostalog
građevnog zemljišta navedenog u članku 1. ove Odluke
u pisanom obliku koji će biti temelj za provođenje upisa
u katastarskim i zemljišnim knjigama, između Općine
Tomislavgrad s jedne strane i podnositelja zahtjeva s
druge strane.
Članak 4.
Predmetna parcela koja je u posjedu i vlasništvu općine
Tomislavgrad u dijelu 1/1, prodaje se putem neposredne
pogodbe Dragi ( Kažimira) Grgić iz Omolja, radi
oblikovanja postojeće parcele k.č.742, koja je u vlasništvu
i posjedu istog.
Članak 5.

Broj : 01-02- 186/21
Tomislavgrad, 9. 2. 2021. godine
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić , ing. tel., v.r.
***
Na temelju članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”broj 2/99,2/00
i 6/05), članka 363. stavak 3. Zakona o stvarnim
pravima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH”, broj 66/13,100/13), i članka 4.
Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
, županija,općina, i gradova („Službene novine Federacije
BIH „ broj 17/14) Općinsko vijeće Općine Tomislavgrad
na sjednici održanoj dana 9. veljače 2021. godine, d o n
osi
ODLUKU
o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog
građevnog zemljišta putem neposredne pogodbe radi
oblikovanja građevne parcele
Članak 1.
Općina Tomislavgrad izvršiti će prodaju neizgrađenog
ostalog građevnog zemljišta putem neposredne pogodbe
za slijedeću nekretninu:
- k.č. 214/87 zv Strana” u naravi gradilište površine
192 m2 upisana u prijepis 74 K.O. Omolje, ( za koju je
zemljišna knjiga u tijeku rata uništena), kojoj po novom
katastarskom operatu odgovara parcela označena kao
k.č.741/2 zv „ Strana „ u naravi gradilište površine 192
m2 upisana u PL 377 K.O. Omolje u posjedu općine
Tomislavgrad u dijelu 1/1, u svrhu oblikovanja parcele.

Povjerenstvo za davanje stručne ocjene o usklađenosti
zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole iz nadležnosti
Službe za graditeljstvo prostorno uređenje i stambeno
komunalne poslove je na zahtjev Službe dalo Zapisnik
o davanju stručne ocjene zahtjeva sa prostornom
planskom dokumentacijom broj: 07-19-3-2303-1/20.
god o usklađenosti od 03.12.2020. godine da se za gore
navedenu parcelu ne može izdati lokacijska dozvola jer
se ne može formirati nova građevna parcela zbog male
površine i oblika parcele ali se mogu poslije prometa
nekretnina pripojiti parceli k.č.742 koja je u posjedu i
vlasništvu podnositelja zahtjeva.
Članak 6.
Općinsko javno pravobraniteljstvo općine Tomislavgrad
je službeno na zahtjev Službe dostavilo Mišljenje za
usvajanje prijedloga Odluke o prodaji ostalog građevnog
zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja
postojeće parcele M 01/21. g. od 22.01.2021.g. u kojem
je navedeno da je u skladu sa odredbama članka 363.
točka 3. stavak 5. Zakona o stvarnim pravima ( Službene
novine Federacije Bih, broj 66/13 i 100/13) propisana
izuzetna mogućnost raspolaganja nekretninama koje su u
vlasništvu jedinica lokalne samouprave radi oblikovanja
građevinske parcele.
Članak 7.
Troškove obrade pisanog Ugovora o kupoprodaji,
i poreza na promet nekretnina i troškove provođenja
ugovora snosi kupac.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
“Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”
Broj : 01- 02- 184/21
Tomislavgrad, 9. 2. 2021. godine

Članak 2.
Na temelju Nalaza o vještačenju predmetnog zemljišta
od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevne struke
br.62/20.g utvrđena je tržišna vrijednost za gore navedenu
parcelu u iznosu od 5,49 KM/m2, što ukupno iznosi
1.054,08 KM.

PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić , ing. tel., v.r.
***
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Na temelju članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”broj 2/99,2/00 i
6/05), članka 363. točka 3. stavak 5. Zakona o stvarnim
pravima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene
novine Federacije BiH”, broj 66/13,100/13), i članka 4.
Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
, županija,općina, i gradova („Službene novine Federacije
BIH „ broj 17/14) Općinsko vijeće Općine Tomislavgrad
na sjednici održanoj dana 9. veljače 2021. godine, d o n
osi
ODLUKU
o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog
građevnog zemljišta putem neposredne pogodbe radi
oblikovanja građevne parcele
Članak 1.
Općina Tomislavgrad izvršiti će prodaju neizgrađenog
ostalog građevnog zemljišta putem neposredne pogodbe
za slijedeću nekretninu:
- k.č. 2932/18 zv” Sinišće” u naravi gradilište
površine 268 m2 upisana u PL 694 K.O. Roško Polje
u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj po
zemljišnoknjižnom operatu odgovara parcela označena
kao k.č. 1/1710 zv „ Grabovica, Midena, Mitrovača,
Rogovi, Osioci, Vranjače, Jaričišće” u naravi gradilište
površine 268 m2 upisana u zk.ul. br. 1157 K.O.Roško
Polje u vlasništvu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1.
Članak 2.
Na temelju Nalaza o vještačenju predmetnog zemljišta
od strane ovlaštenog sudskog vještaka građevne struke
br.62/20.g utvrđena je tržišna vrijednost za gore navedenu
parcelu u iznosu od 3,92 KM/m2, što ukupno iznosi
1.050,56 KM.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Tomislavgrad
da može zaključiti Ugovor o kupoprodaji ostalog
građevnog zemljišta navedenog u članku 1. ove Odluke
u pisanom obliku koji će biti temelj za provođenje upisa
u katastarskim i zemljišnim knjigama, između Općine
Tomislavgrad s jedne strane i podnositelja zahtjeva s
druge strane.
Članak 4.
Predmetna parcela koja je u posjedu i vlasništvu općine
Tomislavgrad u dijelu 1/1, prodaje se putem neposredne
pogodbe Ani (Tadije) Šapina u dijelu 1/1, radi oblikovanja
postojeće parcele k.č. 2932/5,koja je u vlasništvu i posjedu
iste.
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navedenu parcelu ne može izdati lokacijska dozvola jer
se ne može formirati nova građevna parcela zbog male
površine i oblika parcele ali se može pripojiti poslije
prometa nekretnine parceli k.č. 2932/5 koja je u posjedu i
vlasništvu podnositeljice zahtjeva.
Članak 6.
Općinsko javno pravobraniteljstvo općine Tomislavgrad
je službeno na zahtjev Službe dostavilo Mišljenje za
usvajanje prijedloga Odluke o prodaji ostalog građevnog
zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja
postojeće parcele M 02/21.g. od 22.01.2021.g. u kojem
je navedeno da je u skladu sa odredbama članka 363.
točka 3. stavak 5. Zakona o stvarnim pravima ( Službene
novine Federacije Bih, broj 66/13 i 100/13) propisana
izuzetna mogućnost raspolaganja nekretninama koje su u
vlasništvu jedinica lokalne samouprave radi oblikovanja
građevinske parcele.
Članak 7.
Troškove obrade pisanog Ugovora o kupoprodaji,
i poreza na promet nekretnina i troškove provođenja
ugovora snosi kupac.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
“Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”
Broj : 01-02-181 /21
Tomislavgrad, 9. 2. 2021. godine
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić , ing. tel., v.r.
***
Na temelju članka 37. i 61. Statuta Općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”br. 2/99, 2/00 i
6/05), članka 363. točka 3. stavak 3. Zakona o stvarnim
pravima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13,
100/13) i članka 40. stavak 3. Odluke o građevnom
zemljištu („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”,
broj:1/19), Općinsko vijeće Općine Tomislavgrad na
sjednici održanoj dana 9. veljače 2021. godine, donosi
ODLUKU
o prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem
neposredne pogodbe u svrhu izgradnje objekta
komunalne infrastrukture
Članak 1.

Članak 5.
Povjerenstvo za davanje stručne ocjene o usklađenosti
zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole iz nadležnosti
Službe za graditeljstvo prostorno uređenje i stambeno
komunalne poslove je na zahtjev Službe dalo Zapisnik
o davanju stručne ocjene zahtjeva sa prostornom
planskom dokumentacijom broj: 07-19-3-2286/20.
god o usklađenosti od 24.09.2020. godine da se za gore

Predmet Odluke o prodaji neposrednom pogodbom je
neizgrađeno ostalo građevinsko zemljište označeno kao:
- k.č. 2311/247 zv.“Humac -Rupe“
u naravi
građevinsko zemljište površine 3 m2 upisana u zk.ul.
1266 u K.O. Korita, kao vlasništvo Općine Tomislavgrad
sa 1/1, kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č.
2311/247 zv.”Ćorin Humac“ u naravi ostalo građevinsko
zemljište površine 3 m2 upisana u PL 370 K.O. Korita kao
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posjed Općine Tomislavgrad sa 1/1.
Članak 2.
Predmetna parcela prodaje se u vlasništvo i posjed
putem neposredne pogodbe kupcu J.P. Hrvatskim
telekomunikacijama d.d. Mostar Kneza Branimira bb.
Mostar, radi izgradnje objekta infrastrukture - postaviti
montažni ormar sa MSAN opremom.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Tomislavgrad
da može u ime Općine Tomislavgrad zaključiti ugovor o
kupoprodaji ostalog građevinskog zemljišta u pisanom
obliku, nakon isplate ukupne kupoprodajne cijene
utvrđene ovom odlukom, koji će biti temelj za provođenje
upisa u zemljišne i katastarske knjige tj. prijenos prava
vlasništva i promjenu posjeda na istom, između Općine
Tomislavgrad s jedne strane i zakonskog zastupnikom JP
Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar iz Mostara s druge
strane.
Članak 4.
Na temelju odredaba članka 40. st. 3. Odluke o
građevnom zemljištu („Službeni glasnik Općine
Tomislavgrad”, broj:1/19), utvrđena je visina naknade
za ostalo građevinsko zemljište u iznosu od 1.500,00
KM, koje se može prodati za izgradnju objekata mobilne
telekomunikacije, komunalnih, PTT i elektroenergetskih
uređaja i instalacija, za objekte trafostanica te uređaja
i instalacija za potrebe elektronskih medija, putem
neposredne pogodbe, za parcelu do 10 m2.

Članak 7.
Troškove izrade ugovora o kupoprodaji putem
neposredne pogodbe, poreza na promet nekretnine,
pristojbe za provođenje ugovora, te sve ostale troškove
koji se odnose na postupak kupoprodaje nekretnine snosi
kupac zemljišta.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
Službenom glasniku Općine Tomislavgrad.
Broj:01- 02-187/21
Tomislavgrad, 9. 2. 2021.godine
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić , ing. tel., v.r.
***
Na temelju članka 37. i 61. Statuta Općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”br. 2/99, 2/00 i
6/05), članka 363. točka 3. stavak 3. Zakona o stvarnim
pravima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13,
100/13) i članka 40. stavak 3. Odluke o građevnom
zemljištu („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”,
broj:1/19), Općinsko vijeće Općine Tomislavgrad na
sjednici održanoj dana 9. veljače 2021. godine, donosi
ODLUKU
o prodaji ostalog građevninskom zemljišta putem
neposredne pogodbe u svrhu izgradnje objekta
komunalne infrastrukture

Članak 5.

Članak 1.

Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove Općine Tomislavgrad službeno
na zahtjev Službe je izdala Zapisnik o davanju stručne
ocjene o usklađenosti zahtjeva sa prostorno planskom
dokumentacijom Broj: 07-19-3-1142/20 od 17.06.2020.
godine, da se na predmetnom zemljištu može izraditi
objekt infrastrukture - postaviti montažni ormar sa MSAN
opremom u skladu s navedenim prostorno planskim
uvjetima.

Predmet Odluke o prodaji neposrednom pogodbom je
neizgrađeno ostalo građevinko zemljište označeno kao:
- k.č. 1897/3 zv.”Mjesni prostor “ u naravi građevinsko
zemljište površine 3 m2 upisana u zk.ul. 1191 u K.O.
Korita, kao vlasništvo općine Tomislavgrad sa 1/1,
kojoj po katastarskom operatu odgovara k.č. 1897/3
zv.”Rašeljke“ u naravi građevinsko zemljište površine 3
m2 upisana u PL 370 K.O. Korita kao posjed Općine
Tomislavgrad sa 1/1.

Članak 6.

Članak 2.

Naknada za predmetno zemljište navedena u toč. 3.
ove odluke ne prelazi novčani iznos od 3.000,00 KM. U
skladu s odredbama članka 18. stavak 3. Zakona o javnom
pravobraniteljstvu („Narodne novine Hercegbosanska
županija”, broj: 1/97, 8/03 i 1/13) utvrđeno je da je
predmet ugovora iz stavka 2. ovog članka nekretnina čija
vrijednost ne prelazi iznos od 3.000,00 KM, te za istu
nije obvezno pribavljanje mišljenje općinskog javnog
pravobraniteljstva.

Predmetna parcela prodaje se u vlasništvo i posjed
putem neposredne pogodbe kupcu J.P. Hrvatskim
telekomunikacijama d.d. Mostar Kneza Branimira bb.
Mostar, radi izgradnje objekta infrastrukture - postaviti
montažni ormar sa MSAN opremom.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Tomislavgrad
da može u ime Općine Tomislavgrad zaključiti ugovor
o kupoprodaji ostalog građevinkog zemljišta u pisanom
obliku, nakon isplate ukupne kupoprodajne cijene
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utvrđene ovom odlukom, koji će biti temelj za provođenje
upisa u zemljišne knjige i katastarske knjige tj. prijenos
prava vlasništva i promjenu posjeda na istom, između
Općine Tomislavgrad s jedne strane i zakonskog
zastupnika JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar iz
Mostara s druge strane.

Na temelju članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj: 2/69,
2/00 i 6/05), članka 2., članka 3. i članaka 12. i 76. st.
1., Zakona o građevnom zemljištu («Službene novine
Federacije BiH», broj: 25/03, i 67/05), Općinsko vijeće
Općine Tomislavgrad na sjednici održanoj dana 9. veljače
2021. godine, d o n o s i

Članak 4.
RJEŠENJE
Na temelju odredaba članka 40. stavak 3. Odluke
o građevnom zemljištu („Službeni glasnik Općine
Tomislavgrad”, broj:1/19), utvrđena je visina naknade
ostalo građevinkog zemljište u iznosu od 1.500,00 KM,
koje se može prodati za izgradnju objekata mobilne
telekomunikacije, komunalnih, PTT i elektroenergetskih
uređaja i instalacija, za objekte trafostanica te uređaja
i instalacija za potrebe elektronskih medija, putem
neposredne pogodbe, za parcelu do 10 m2.
Članak 5.
Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove Općine Tomislavgrad službeno
na zahtjev Službe je izdala Zapisnik o davanju stručne
ocjene o usklađenosti zahtjeva sa prostorno planskom
dokumentacijom Broj: 07-19-3-1141/20 od 17.06.2020.
godine da se na predmetnom zemljištu može izraditi
objekt infrastrukture - postaviti montažni ormar sa MSAN
opremom u skladu s navedenim prostorno planskim
uvjetima.
Članak 6.
Naknada za predmetno zemljište navedena u toč. 3.
ove odluke ne prelazi iznos od 3.000,00 KM. U skladu
s odredbama članka 18. stavak 3. Zakona o javnom
pravobraniteljstvu („Narodne novine Hercegbosanska
županija”, broj: 1/97, 8/03 i 1/13) utvrđeno je da je
predmet ugovora iz stavka 2. ovog članka nekretnina čija
vrijednost ne prelazi iznos od 3.000,00 KM, te za istu nije
obvezno pribavljanje mišljenje javnog pravobraniteljstva.
Članak 7.
Troškove izrade Ugovora o kupoprodaji putem
neposredne pogodbe, poreza na promet nekretnine,
pristojbe za provođenje ugovora, te sve ostale troškove
koji se odnose na postupak kupoprodaje nekretnine snosi
kupac zemljišta.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
Službenom glasniku Općine Tomislavgrad.
Broj:01- 02-188/21
Tomislavgrad, 9. 2. 2021.godine
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić , ing. tel., v.r.
***

1. Utvrđuje se prestanak i brisanje u katastarskim
knjigama posjeda Šumske uprave Duvno u dijelu 1/1 i
upis promjene posjeda u korist općine Tomislavgrad sa
1/1, koje je Odlukom o davanju na korištenje i upravljanje
Šumskoj upravi Duvno, šuma i drugih zemljišta u
društvenoj svojini koja nisu obuhvaćena u šumsko privredno područje, Narodnog odbora općine Duvno
broj: 01-1118/1-61 od 19.12.1961. godine i Rješenjem
Skupštine Duvno broj: 05/8-472-32/82 od 10.07.1982.
godine, bez naknade preneseno na Šumsku upravu Duvno,
na zemljištu označenom po katastarskom operatu kao:
- k.č. 1330/284 zv.“Privala“ u naravi pašnjak 6. klase,
površine 300 m2 upisana u PL br. 271 u K.O. Prisoje kao
posjed Šumske uprave Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č. br. 333/4 zv.”Glavičina” u naravi pašnjak 5 klase
površine 2734 m2 upisana u PL br. 13 u K.O. Crvenice
kao posjed Šumske uprave Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č. br. 1755/2 zv.”Grabovica” u naravi pašnjak 4
klase površ. 575 m2 upisana u PL br. 163 u K.O. Gornji
Brišnik kao posjed Šumske uprave Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č. br. 1755/3 zv.”Grabovica” u naravi pašnjak 4 kl.
površine 120 m2 upisana u PL 163 u K.O. Gornji Brišnik
kao posjed Šumske uprave Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č. br. 1597/19 zv.”Grabovica” u naravi pašnjak 5
kl. površine 315 m2 upisana u PL br. 201 u K.O. Donji
Brišnik kao posjed Šumske uprave Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č. br.73/34 zv.”Stanina Pećina” u naravi pašnjak 5
klase, površine 500 m2 upisana u Pl 59 K.O. Roško Polje
kao posjed Šumske uprave Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č. br.73/33 zv.”Stanina Pećina” u naravi pašnjak 5
klase, površine 223 m2 upisana u Pl 59 K.O. Roško Polje
kao posjed Šumske uprave Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č. br.1171/14 zv.”Rustine” u naravi pašnjak 5 klase,
površine 700 m2 upisana u Pl 66 K.O. Galečić kao posjed
Šumske uprave Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č. br.1171/15 zv.”Rustine” u naravi pašnjak 5 klase,
površine 700 m2 upisana u Pl 66 K.O. Galečić kao posjed
Šumske uprave Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č. br.1171/16 zv.”Rustine” u naravi pašnjak 5 klase,
površine 700 m2 upisana u Pl 66 K.O. Galečić kao posjed
Šumske uprave Tomislavgrad sa 1/1,
- k.č. 9/26 zv „ Brijuša” u naravi gradilište površine
750 m2 upisana u PL 131 K.O. Šuica kao posjed Šumske
uprave Tomislavgrad u dijelu 1/1,
- k.č. 214/84 zv „ Strana” u naravi pašnjak površine
298 m2 upisana u PL 74 K.O. Omolje kao posjed Šumske
uprave Tomislavgrad u dijelu 1/1,
- k.č. 214/85 zv „ Strana” u naravi pašnjak površine
290 m2 upisana u PL 74 K.O. Omolje kao posjed Šumske
uprave Tomislavgrad u dijelu 1/1,
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- k.č. 214/86 zv „ Strana” u naravi pašnjak površine
242 m2 upisana u PL 74 K.O. Omolje kao posjed Šumske
uprave Tomislavgrad u dijelu 1/1,
- k.č. 2932/15 zv” Sinišće” u naravi pašnjak 5. kl.
površine 1100 m2 upisana u PL 59 K.O. Roško Polje kao
posjed Šumske uprave Tomislavgrad u dijelu 1/1,
- k.č. 2932/16 zv” Sinišće” u naravi pašnjak 5.klase
površine 900 m2 upisana u PL 59 K.O. Roško Polje kao
posjed Šumske uprave Tomislavgrad u dijelu 1/1,
- k.č. 2932/17 zv” Sinišće” u naravi pašnjak 5.klase
površine 900 m2 upisana u PL 59 K.O. Roško Polje kao
posjed Šumske uprave Tomislavgrad u dijelu 1/1,
- k.č. 2932/18 zv” Sinišće” u naravi pašnjak 5.klase
površine 268 m2 upisana u PL 59 K.O. Roško Polje kao
posjed Šumske uprave Tomislavgrad u dijelu 1/1,
- k.č. 365/83 zv” Kovač” u naravi pašnjak 5. klase
površine 1230 m2 upisana u PL 105 u K.O. Eminovo
Selo kao posjed Šumske uprave Tomislavgrad u dijelu
1/1,
- k.č. 365/84 zv” Kovač” u naravi pašnjak 5. klase
površine 827 m2 upisana u PL 105 u K.O. Eminovo Selo
kao posjed Šumske uprave Tomislavgrad u dijelu 1/1,
- k.č. 988/6 zv” Poviš Šarca” u naravi pašnjak 6. klase
površine 642 m2 upisana u PL K.O. Mandino Selo kao
posjed Šumske uprave Tomislavgrad u dijelu 1/1,
- k.č. 214/87 zv” Strana” u naravi pašnjak 6 klase
površine 192m2 upisana u PL 74 K.O. Omolje kao posjed
Šumske uprave Tomislavgrad u dijelu 1/1,
- k.č. 741/2 zv” Strana” u naravi pašnjak 5 klase
površine 192m2 upisana u PL 68 K.O. Omolje kao posjed
Šumske uprave Tomislavgrad u dijelu 1/1,
- k.č. 1/17 zv „ Rakitovača” u naravi pašnjak 5.klase
površine 6575m2 upisana u PL 11 K.O. Krnjin kao posjed
Šumske uprave Tomislavgrad u dijelu 1/1,
- k.č. 27/5 zv” Križ” u naravi pašnjak 5. klase površine
250 m2 upisana u PL 103 K.O. Mesihovina kao posjed
Šumske uprave Tomislavgrad u dijelu 1/1,
- k.č. 27/6 zv” Križ” u naravi pašnjak 5. klase
površine 1436 m2 upisana u PL 103 K.O. Mesihovina
kao posjed Šumske uprave Tomislavgrad u dijelu 1/1,
- k.č. 1462/2 zv” Pod gradinom” u naravi pašnjak 3.
klase površine 1182 m2 upisana u PL 59 K.O. Sarajlije
kao Šumske uprave Tomislavgrad u dijelu 1/1,
- k.č. 414 zv” Gradina” u naravi livada 3. klase
površine 572 m2 upisana u PL 75 K.O. Letka kao posjed
Šumske uprave Tomislavgrad u dijelu 1/1.
2. Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
općine Tomislavgrad nakon pravomoćnosti ovog rješenja
i provođenja prijavnog lista izvršit će upis promjene
posjeda u korist Općine Tomislavgrad sa dijelom 1/1.
O b r a z l o ž e nj e
Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne
poslove i katastar nekretnina općine Tomislavgrad
postupajući po zahtjevima stranaka u predmetima
kupoprodaje građevnog zemljišta na gore navedenim
građevnim parcelama utvrdila je da su predmetne parcele

u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo Općine
Tomislavgrad, a iste se u katastarskim knjigama vode kao
posjed Šumske uprave Tomislavgrad. Općinsko javno
pravobraniteljstvo je na zahtjev Službe dalo Mišljenje M
08/21 od 26.10.2021. godine, da Općinsko vijeće može
usvojiti predmetno rješenje na temelju kojeg će se izvršiti
promjena posjeda u katastarskim knjigama u korist Općine
Tomislavgrad , kako bi ista mogla raspolagati sa gore
navedenim građevnim zemljištem u skladu sa zakonom.
Odlukom narodnog odbora općine Duvno broj: 011118/1-61 od 19.12.1961. godine i Rješenje Skupštine
općine Duvno broj: 05/8-472-32/82 od 10.07.1982. godine,
u svrhu boljeg gospodarenja predmetnim zemljištem bez
naknade je preneseno predmetno zemljište na Šumsku
upravu Duvno, iako se ne radi o šumskom zemljištu (nego
je isto u naravi pašnjaci, oranice. vrtovi...).
Kako bi sve gore navedene parcele bile privedene
trajnoj namjeni u skladu s odlukom općinskog vijeća
Tomislavgrad o prodaji predmetnih parcela kojom se
utvrđuje način i uvjeti prodaje neizgrađenog građevnog
zemljišta uz prethodno izdate lokacijske dozvole za
izgradnju stambenih i gospodarskih objekata, potrebno
je provesti postupak usklađivanja katastarskog i
zemljišnoknjižnog operata tj. brisanje prava raspolaganja
i posjeda bivšeg nositelja Šumske uprave Duvno i upis
promjene posjeda navedenog zemljišta u korist općine
Tomislavgrad.
Na temelju naprijed utvrđenog činjeničnog stanja
odlučeno je kao u dispozitivu Rješenja.
Prema zakonskim odredbama članka 76. stavak 1.,2. i 3.
Zakona o građevnom zemljištu FBiH određeno je da ostalo
građevno zemljište određuje Općinsko vijeće svojom
odlukom i da se odluka o određivanju ostalog građevnog
zemljišta temelji na prostornom (Regulacijskom planu
Općine) ili prostornom planu posebnog područja koji
sadrži granice urbanih i drugih područja na kojima je
predviđeno građenje ili vršenje drugih radova predviđenih
urbanističkim planom urbanističkim redom ili prostornim
(Regulacijskim planom).
Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, niti
se može pokrenuti upravni spor pošto se radi o aktu
raspolaganja Općinskog vijeća.
Broj : 01-02-189/21
Tomislavgrad, 9. 2. 2021. godine
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić ing.tel., v.r.
***
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Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine F BiH“, broj: 49/06 i 51/09), članka 61. Statuta
općine Tomislavgrad („Službeni glasnik općine
Tomislavgrad“, broj: 2/99, 2/00 i 6/05) i članka 54.
Poslovnika općinskog vijeća Tomislavgrad („Službeni
glasnik općine Tomislavgrad“, broj: 2/18 i 1/20),
Općinsko vijeće Tomislavgrad, na sjednici održanoj 9.
veljače 2021. godine, donosi
PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA TOMISLAVGRAD
ZA 2021. GODINU

I

- UVODNI DIO

Program rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2021.
godinu sadrži poslove i zadatke iz nadležnosti Općinskog
vijeća, njihov osnovni sadržaj i način izvršavanja, a koji
proizlaze iz Ustava, zakona, Statuta Općine, te utvrđene
politike razvoja općine Tomislavgrad, kao i nositelje
poslova i zadataka i rokove za njihovo izvršenje.
U pripremama za izradu Programa rada predsjednik,
zamjenik predsjednika i tajnik Općinskog vijeća
pribavljaju prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba
unijeti u program rada i to od vijećnika, radnih tijela
Općinskog vijeća, načelnika Općine, općinskih službi
za upravu, političkih stranaka koje su zatupljene u
Općinskom vijeću, mjesnih zajednica, građana, kao i
udruženja građana.

II – REDOVITE SJEDNICE OPĆINSKOG
VIJEĆA
Redovite sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad,
pripremaju se i održavaju najmanje jedanput u dva mjeseca,
a po potrebi i češće, radi raspravljanja i odlučivanja o
pitanjima predviđenim Programom rada, uključujući i
druga pitanja, zavisno od aktualne situacije, te potreba i
interesa građana Općine kao lokalne zajednice.
Program rada Općinskog vijeća će se temeljiti i na
poslovima i zadatcima iz Programa rada Općinskog
načelnika. Tako bi pored zadataka iz nadležnosti
Općinskog vijeća, Programom rada trebale biti obuhvaćene
i teme o aktualnim životnim pitanjima građana, koje su u
nadležnosti drugih institucija, odnosno općinskih službi
za upravu. Posebno će se razmatrati pitanja iz stambene
oblasti, prostornog planiranja, obrazovanja, kulture,
sporta, komunalne djelatnosti, zaštite okoliša, te druga
važna pitanja.
Općinsko vijeće će razmatrati i pitanja kao što su: izbor
i imenovanje, donošenje određenih akata i rješenja iz
oblasti prostornog uređenja, imovinsko - pravne oblasti,
kao i drugih akata koje predlažu ovlašteni predlagači.
Također će biti razmatrane i oblasti koje su Zakonom
o načelnima lokalne samouprave u Federaciji Bosni i
Hercegovini ili drugim propisima dane u nadležnost
Općinama, a čijim se preciznim reguliranjem i primjenom
Općini mogu pribaviti značajni prihodi.
Program rada će biti otvoren i za druga pitanja i
inicijative, koje se budu nametale svakodnevnom praksom
i potrebama za njihovo razmatranje.
Stalna radna tijela Općinskog vijeća će, u skladu sa
ovim Programom i nadležnostima utvrđenim Poslovnikom
Općinskog vijeća Tomislavgrad, razmatrati materijale
pripremljene za sjednice Općinskog vijeća, a prema
potrebi će i sami ili na zahtjev općinskog vijeća pripremati
određene materijale koje su u njihovoj nadležnosti.
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Općinsko vijeće će prema potrebi zahtijevati
od Općinskog načelnika i službi za upravu Općine
Tomislavgrad, da podnesu izvještaj ili informacije o
stanju i problematici koju treba razmotriti Općinsko
vijeće, da blagovremeno predlože odgovarajuće odluke,
zaključke ili rješenja koja će se razmatrati na sjednicama
Općinskog vijeća.
Pored pitanja predviđenih ovim programom, Općinski
načelnik će iz svoje nadležnosti, dostavljati i druge
prijedloge akata koje treba razmatrati Općinsko vijeće.
Općinsko vijeće će, prema ukazanoj potrebi, tražiti
od Općinskog načelnika i službi za upravu Općine
Tomislavgrad, da dostave materijale koji su od interesa za
Općinu i građane, koji nisu obuhvaćeni ovim programom,
a koje Općinsko vijeće treba razmotriti i eventualno
usvojiti.
Kolegij Općinskog vijeća će redovito razmatrati
realizaciju zacrtanih programskih zadataka, kao i ukazanih
potreba za novim temama i predlagati ih na razmatranje
Općinskom vijeću.
Ovaj Program rada predstavlja samo okvirni dio
rada Općinskog vijeća i operativnog je karaktera, jer
će Općinsko vijeće razmatrati i druga pitanja koja
nisu predviđena ovim Programom rada, a za njihovo
razmatranje se ukaže potreba, dok su naprijed navedeni
subjekti dužni pratiti ostvarivanje i realizaciju ovog
Programa. Predmetni Program obuhvaća oblasti iz
djelokruga Općine utvrđenih Statutom Općine, a uvrštene
teme proizlaze iz zakonskih i drugih propisa.
Njegov sadržaj činit će, a kao što je bio slučaj i do sada,
normativni, informativni i izvještajni materijal.
Program rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za
2021. godinu:

Stranica 13

TOMISLAVGRAD, 2021.

SIJEČANJ
Utemeljenje Općinskog vijeća Tomislavgrad u mandatnom razdoblju 2020. - 2024.
VELJAČA
Prijedlog točke dnevnog reda

Predlagatelj

Obrađivač

1

Nacrt Proračuna općine Tomislavgrad
za 2021. godinu

Općinski načelnik putem
Službe za proračun,
ﬁnancije i riznicu

Služba za proračun,
ﬁnancije i riznicu

2

Rješenje o imenovanju članova
Školskog odbora OŠ Fra Mije Čuića

Povjerenstvo za
izbor, imenovanja i
administrativna pitanja

Služba za društvene
djelatnosti i opću upravu

3

Prijedlog Rješenja o imenovanju
stalnih radnih tijela Općinskog vijeća
Tomislavgrad

Povjerenstvo za
izbor, imenovanja i
administrativna pitanja

Stručna služba Općinskog
vijeća

4

Program rada Općinskog vijeća
Tomislavgrad za 2021. godinu

Predsjednik OV

Stručna služba Općinskog
vijeća

5

Prijedlozi akata iz oblasti imovinskopravnih poslova

Općinski načelnik putem
Službe za geodetske poslove,
imovinsko-pravne poslove i
katastar nekretnina

Služba za geodetske
poslove, imovinskopravne poslove i katastar
nekretnina

6

Izvješće o radu Općinskog vijeća
Tomislavgrad za 2020. godinu

Predsjednik OV

Stručna služba Općinskog
vijeća

7

Izvješće o radu stalnih radnih tijela
Općinskog vijeća Tomislavgrad za
2020. godinu

Predsjednik OV i
predsjednici stalnih radnih
tijela

Stručna služba Općinskog
vijeća

8

Izvješće o radu Općinskog načelnika i
službi za upravu Općine Tomislavgrad Općinski načelnik
za 2020. godinu

9.

Rješenje o imenovanju Etičkog odbora

Povjerenstvo za
izbor, imenovanja i
administrativna pitanja

Službe za upravu Općine
Tomislavgrad
Stručna služba Općinskog
vijeća

OŽUJAK

R/br Prijedlog točke dnevnog reda

Predlagatelj

Obrađivač

1

Prijedlog Proračuna općine
Tomislavgrad za 2021. godinu

Općinski načelnik putem
Službe za proračun,
ﬁnancije i riznicu

Služba za proračun,
ﬁnancije i riznicu

2

Odluka o izvršenju Proračuna općine
Tomislavgrad za 2021. godinu

Općinski načelnik putem
Službe za proračun,
ﬁnancije i riznicu

Služba za proračun,
ﬁnancije i riznicu

3

Rješenje o imenovanju članova
Školskog odbora OŠ Ivana Mažuranića
Tomislavgrad

Povjerenstvo za
izbor, imenovanja i
administrativna pitanja

Služba za društvene
djelatnosti i opću upravu

4

Odluka o usvajanju izvješća o štetama
(ukoliko istih bude)

Općinski načelnik putem
Službe za civilnu zaštitu

Služba za civilnu zaštitu

5

Prijedlozi akata iz oblasti imovinskopravnih poslova

Općinski načelnik putem
Službe za geodetske
poslove, imovinsko-pravne
poslove i katastar nekretnina

Služba za geodetske
poslove, imovinskopravne poslove i katastar
nekretnina
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6

Rješenje o imenovanju Skupštine
Javnog komunalnog poduzeća d.o.o.
Tomislavgrad

Povjerenstvo za
izbor, imenovanja i
administrativna pitanja

Služba za gospodarstvo i
inspekciju

7

Rješenje o imenovanju Skupštine
Javnog poduzeća Radio Tomislavgrad
d.o.o. Tomislavgrad

Povjerenstvo za
izbor, imenovanja i
administrativna pitanja

Služba za gospodarstvo i
inspekciju

8

Rješenje o imenovanju Skupštine
Javnog poduzeća Veterinarska stanica
d.o.o. Tomislavgrad

Povjerenstvo za
izbor, imenovanja i
administrativna pitanja

Služba za gospodarstvo i
inspekciju

9

Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti Povjerenstvo za
na imenovanje ravnatelja OŠ fra Mijo
izbor, imenovanja i
Čuić, Bukovica
administrativna pitanja

Služba za društvene
djelatnosti i opću upravu

TRAVANJ
R/br Prijedlog točke dnevnog reda

Predlagatelj

Obrađivač

1

Nacrt Statuta općine Tomislavgrad

Povjerenstvo za statutarna
pitanja, Poslovnik i propise

Povjerenstvo i Stručna
služba Općinskog vijeća

2

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i
sistematizaciji radnih mjesta Stručne
službe Općinskog vijeća Tomislavgrad

Tajnik OV

Tajnik OV

3

Prijedlozi akata iz oblasti imovinskopravnih poslova

Općinski načelnik putem
Službe za geodetske poslove,
imovinsko-pravne poslove i
katastar nekretnina

Služba za geodetske
poslove, imovinskopravne poslove i katastar
nekretnina

4

Izvješće o radu Policijske uprave i
Policijske postaje Tomislavgrad za 2020.
godinu

Policijska
Policijska uprava i Policijska
i
Policijska
postaja Tomislavgrad
Tomislavgrad

5

Izvješće o radu Javnog poduzeća Radio
Tomislavgrad d.o.o. za 2020. godinu

Direktor JP

6
7
8

Izvješće o radu Javnog komunalnog
poduzeća Tomislavgrad d.o.o. za 2020. Direktor JP
godinu
Izvješće o radu Javnog poduzeća
Veterinarska stanica Tomislavgrad d.o.o. Direktor JP
za 2020. godinu
Izvješće o radu Općinskog javnog
pravobranitelja za 2020. godinu

Općinski javni pravobranitelj

uprava
postaja

Skupština Javnog
poduzeća
Skupština Javnog
poduzeća
Skupština Javnog
poduzeća
Općinski javni
pravobranitelj

SVIBANJ
R/br Prijedlog točke dnevnog reda

Predlagatelj

Obrađivač

1

Prijedlog Odluke o usvajanju završnog
računa proračuna općine Tomislavgrad
za 2020. godinu

Općinski načelnik putem
Služba za proračun,
Službe za proračun, ﬁnancije
ﬁnancije i riznicu
i riznicu

2

Prijedlozi akata iz oblasti imovinskopravnih poslova

Općinski načelnik putem
Službe za geodetske poslove,
imovinsko-pravne poslove i
katastar nekretnina

Služba za geodetske
poslove, imovinskopravne poslove i katastar
nekretnina
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3

4
5

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za
javna priznanja općine Tomislavgrad
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Povjerenstvo za
izbor, imenovanja i
administrativna pitanja

Izvješće o radu Javne ustanove
Kulturno-informativni centar
Ravnatelj JU
Tomislavgrad za 2020. godinu
Izvješće o radu Javne ustanove Gradska
športska dvorana Tomislavgrad za 2020. Ravnatelj JU
godinu

Stručna služba
općinskog vijeća
Upravno vijeće JU
Upravno vijeće JU

6

Izvješće o radu Javne ustanove Starački
dom Tomislavgrad za 2020. godinu

Ravnatelj JU

Upravno vijeće JU

7

Izvješće o radu Javne ustanove Centar
za socijalnu skrb Tomislavgrad za 2020. Ravnatelj JU
godinu

Upravno vijeće JU

8

Izvješće o radu Javne ustanove Dječji
vrtić Tomislavgrad za 2020. godinu

Ravnatelj JU

Upravno vijeće JU

9

Izvješće o radu Javne ustanove Centar
za odgoj i obrazovanje djece i mladeži
s poteškoćama u razvoju „Nova Nada“
Tomislavgrad za 2020. godinu

Ravnatelj JU

Upravno vijeće JU

10

Izvješće o radu Vatrogasnog društva
Tomislavgrad za 2020. godinu

Općinski načelnik putem
Službe za proračun,
ﬁnancije i riznicu

Služba za proračun,
ﬁnancije i riznicu

Predlagatelj

Obrađivač

LIPANJ
R/br Prijedlog točke dnevnog reda
1

Prijedlog Statuta općine Tomislavgrad

Povjerenstvo za statutarna
pitanja, Poslovnik i propise

Povjerenstvo i Stručna
služba Općinskog vijeća

2

Prijedlozi akata iz oblasti imovinskopravnih poslova

Općinski načelnik putem
Službe za geodetske poslove,
imovinsko-pravne poslove i
katastar nekretnina

Služba za geodetske
poslove, imovinskopravne poslove i katastar
nekretnina

3

Prijedlog Odluke o dodjeli javnih
priznanja za 2021. godinu

Povjerenstvo za javna
priznanja

Povjerenstvo i Stručna
služba Općinskog vijeća

4

Odluka o raspisivanju izbora za članove
Vijeća mjesnih zajednica na području
općine Tomislavgrad

Povjerenstvo za mjesne
zajednice, suradnju s
općinama i gradovima i
nevladinim udrugama

Povjerenstvo i Općinsko
izborno povjerenstvo

SRPANJ
Svečana sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad.
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KOLOVOZ

R/br Prijedlog točke dnevnog reda

Predlagatelj

Obrađivač

1

Prijedlozi akata iz oblasti imovinskopravnih poslova

Općinski načelnik putem
Službe za geodetske poslove,
imovinsko-pravne poslove i
katastar nekretnina

Služba za geodetske
poslove, imovinskopravne poslove i katastar
nekretnina

2

Rješenje o potvrđivanju izbora za
članove Vijeća mjesnih zajednica na
području općine Tomislavgrad

Općinsko izborno
povjerenstvo

Općinsko izborno
povjerenstvo

3

Izvješće o izvršenju proračuna za vrijeme
od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Općinski načelnik putem
Službe za proračun,
ﬁnancije i riznicu

Službe za proračun,
ﬁnancije i riznicu

Predlagatelj

Obrađivač

1

Prijedlozi akata iz oblasti imovinskopravnih poslova

Općinski načelnik putem
Službe za geodetske poslove,
imovinsko-pravne poslove i
katastar nekretnina

Služba za geodetske
poslove, imovinskopravne poslove i katastar
nekretnina

2

Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti
na imenovanje ravnatelja OŠ Ivana
Mažuranića u Tomislavgrad

Povjerenstvo za
izbor, imenovanja i
administrativna pitanja

Služba za društvene
djelatnosti i opću upravu

3

Izvješće o radu humanitarnih udruga,
kulturno-umjetničkih društava,
športskih klubova i Udruga proisteklih
iz Domovinskog rata o korištenju
proračunskih sredstava za 2020. godinu

Općinski načelnik putem
Službe za proračun,
ﬁnancije i riznicu

Služba za proračun,
ﬁnancije i riznicu

Predlagatelj

Obrađivač

1

Prijedlozi akata iz oblasti imovinskopravnih poslova

Općinski načelnik putem
Službe za geodetske poslove,
imovinsko-pravne poslove i
katastar nekretnina

Služba za geodetske
poslove, imovinskopravne poslove i katastar
nekretnina

2

Odluka o usvajanju izvješća o štetama
(ukoliko istih bude)

Općinski načelnik putem
Službe za civilnu zaštitu

Služba za civilnu zaštitu

3

Prijedlog Odluke o izmjenama
i dopunama Proračuna Općine
Tomislavgrad za 2021.god.(prema
potrebi)

Općinski načelnik putem
Službe za proračun,
ﬁnancije i riznicu

4

Prijedlog Odluke o subvenciji prijevoza
studenata akademske 2021/22 godine,
a koji imaju prebivalište na području
općine Tomislavgrad

Općinski načelnik putem
Službe za društvene
djelatnosti i opću upravu

RUJAN
R/br Prijedlog točke dnevnog reda

LISTOPAD

R/br Prijedlog točke dnevnog reda

Služba za proračun,
ﬁnancije i riznicu

Služba za društvene
djelatnosti i opću upravu
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STUDENI

R/br Prijedlog točke dnevnog reda

Predlagatelj

Obrađivač

1

Prijedlozi akata iz oblasti imovinskopravnih poslova

Općinski načelnik putem
Službe za geodetske poslove,
imovinsko-pravne poslove i
katastar nekretnina

Služba za geodetske
poslove, imovinskopravne poslove i katastar
nekretnina

2

Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti
na imenovanje ravnatelja OŠ Stjepana
Radića u Prisoju

Povjerenstvo za
izbor, imenovanja i
administrativna pitanja

Služba za društvene
djelatnosti i opću upravu

3

Nacrt Programa rada Općinskog vijeća
za 2022. godinu

Predsjednik OV

Predsjednik OV
i Stručna služba
Općinskog vijeća

4

Nacrt Proračuna općine Tomislavgrad za
2022. godinu

Općinski načelnik putem
Službe za proračun,
ﬁnancije i riznicu

Služba za proračun,
ﬁnancije i riznicu

PROSINAC - GODIŠNJA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Prijedlog točke dnevnog reda

Predlagatelj

Obrađivač

1

Prijedlog Proračuna općine Tomislavgrad
za 2022. godinu

Općinski načelnik putem
Službe za proračun,
ﬁnancije i riznicu

Služba za proračun,
ﬁnancije i riznicu

2

Program rada Općinskog vijeća
Tomislavgrad za 2022. godinu

Predsjednik OV

Stručna služba
Općinskog vijeća

3

Prijedlozi akata iz oblasti imovinskopravnih poslova

Općinski načelnik putem
Službe za geodetske poslove,
imovinsko-pravne poslove i
katastar nekretnina

Služba za geodetske
poslove, imovinskopravne poslove i katastar
nekretnina

R/br
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III - TEMATSKE, GODIŠNJA I IZVANREDNE
SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Tematske sjednice Općinskog vijeća se održavaju
ukoliko ima potrebe za obradu teme od značaja za širu
zajednicu. Tematske sjednice će se zakazivati prema
potrebi i termin njihovog održavanja utvrđivat će se u
skladu s tim.
Godišnja sjednica održava se u prosincu radi usvajanja
Programa rada Općinskog vijeća za narednu godinu i
usvajanja Proračuna općine Tomislavgrad za narednu
godinu.
Izvanredne sjednice se održavaju izuzetno, u
slučajevima opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost
građana širih razmjera, elementarnih nepogoda, epidemija
i sličnih izvanrednih okolnosti. Ista se može sazvati u
rokovima kraćim od onih koji su predviđeni Poslovnikom
Općinskog vijeća Tomislavgrad, a njen dnevni red može
se predložiti na samoj sjednici, sukladno s okolnostima
koje nalažu sazivanje izvanredne sjednice.

IV- SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG
V- VIJEĆA
Svečana sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad u
povodu Dana Općine Tomislavgrad održava se 8. srpnja,
a može se, po posebnoj odluci Općinskog vijeća, održati
i u čast nekog drugog događaja ili osobe. Na svečanoj
sjednici se uručuju Javna priznanja.

VI- REALIZACIJA PROGRAMA RADA
Općinsko vijeće polugodišnje razmatra ostvarivanje
predmetnog Programa i poduzima odgovarajuće mjere
za njegovo ostvarivanje.
Radna tijela Općinskog vijeća pri utvrđivanju
svojih zadataka i obveza pridržavaju se programa rada
Općinskog vijeća.
Program rada Općinskog vijeća će se nakon donošenja
objaviti u Službenom glasniku Općine Tomislavgrad i
staviti na uvid javnosti.
Broj: 01-02-190/21
Tomislavgrad, 9. 2. 2021. godine
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić , ing. tel., v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine F BiH“, broj 49/06 i 51/09), članka 61. Statuta
općine Tomislavgrad („Službeni glasnik općine
Tomislavgrad“, broj:2/99, 2/00, 6/05) i članka 100.stavak
1. Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad („Službeni
glasnik općine Tomislavgrad“, broj:2/18 i 1/20), Općinsko
vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj 9. veljače 2021.
godine d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog vijeća
Tomislavgrad za 2020.godinu

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu
Tomislavgrad za 2020. godinu.

Općinskog vijeća

Članak 2.
Izvješće o radu Općinskog vijeća Tomislavgrad za
2020. godinu sastavni je dio ovoga rješenja.
Članak 3.
Ovo rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u
„Službenom glasniku Općine Tomislavgrad“.
Broj:01-02-191/21
Tomislavgrad, 9. 2. 2021. godine
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić , ing. tel., v.r.
***
Izvješće o radu Općinskog vijeća
Tomislavgrad za 2020.godinu
Općinsko vijeće Tomislavgrad, u 2020.godini održalo
je 6 (šest) redovitih sjednica.
Prva sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad
održana je 25.veljače 2020.godine i na istoj su usvojeni
sljedeći akti:
Odluka o provođenju javne rasprave o nacrtu
Odluke
o uvjetima, lokacijama i naknadama za
izgradnju pojedinačnih vjetroagregata na području općine
Tomislavgrad, broj: 01-02-283/20,
Izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća
Tomislavgrad („Službeni glasnik Općine Tomislavgrad“,
broj 2/18), broj:01-02-284/20,
Rješenje o prestanku i brisanju u katastarskim
knjigama upisanog prava posjeda Šumske uprave
Tomislavgrad i upisa istog prava u korist Općine
Tomislavgrad, broj: 01-02-285/20,
Rješenje o davanju suglasnosti na cijene
smještaja korisnika i cijene dodatnih usluga u Javnoj
ustanovi Starački dom Tomislavgrad, broj: 01-02-286/20,
Rješenje o konačnom imenovanju ravnatelja
Javne ustanove Centar za socijalnu skrb, broj: 01-02287/20,
Rješenje o davanju suglasnosti na Odluku
školskog odbora Osnovne glazbene škole Tomislavgrad o
imenovanju ravnatelja škole, broj:01-02-288/20,
Rješenje o davanju prethodne suglasnosti za
imenovanje ravnateljice Javne ustanove Dječji vrtić
Tomislavgrad, broj:01-02-271/20,
Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća
Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad, broj:01-02289/20,
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća
Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad, broj:01-02290/20,
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Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Općinskog
vijeća Tomislavgrad za 2019. godinu, broj:01-02-291/20,
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu stalnih
Radnih tijela Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2019.
godinu, broj:01-02-292/20,
Program rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za
2020. godinu, broj:01-02-293/20,
Zaključak o raspisivanju natječaja za tajnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad, broj:01-02-294/20.
Druga sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad
održana je 27. travnja 2020. godine i na istoj su
usvojeni sljedeći akti:
Odluka o usvajanju završnog računa Proračuna
općine Tomislavgrad za 2019. godinu, broj:01-02-486/20,
Odluka o donošenju mjera za potporu pravnim
i ﬁzičkim osobama kojima je zabranjen rad zbog
izvanrednih okolnosti izazvanih pojavom korona virusa
(COVID-19), broj:01-02-479/20,
Odluka o oslobađanju od plaćanja participacije
korisnika Dječjeg vrtića Tomislavgrad, broj:01-02478/20,
Odluka o uvjetima, lokacijama i naknadama za
izgradnju pojedinačnih vjetroagregata na području općine
Tomislavgrad, broj:01-02-487/20,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o lokacijama objekata za korištenje voda i vodnog
potencijala općine Tomislavgrad, broj:01-02-488/20,
Odluka o izmjeni statusa nekretnine kao javnog
dobra u K.O. Šujica, broj:01-02-489/20,
Odluka o izmjeni statusa nekretnine kao javnog
dobra u K.O. Kongora, broj:01-02-491/20,
Odluka o izmjeni statusa nekretnine kao javnog
dobra u K. O. Borčani, broj:01-02-492/20,
Odluka o izmjeni statusa nekretnine kao javnog
dobra u K.O. Korita, broj:01-02-490/20,
Odluka o načinu i uvjetima prodaje ostalog
građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanjalicitacije, broj:01-02-494/20,
Rješenje o prestanku i brisanju u katastarskim
knjigama upisanog prava posjeda Šumske uprave
Tomislavgrad i upisa istog prava u korist Općine
Tomislavgrad, broj:01-02-495/20,
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Javne
ustanove Centar za socijalnu skrb Tomislavgrad za 2019.
godinu, broj:01-02-496/20,
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Općinskog
javnog pravobraniteljstva za 2019. godinu, broj:01-02124/20,
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Javne
ustanove Starački dom Tomislavgrad za 2019. godinu,
broj:01-02-443/20.
Treća sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad
održana je 12. svibnja 2020.godine i na istoj su usvojeni
sljedeći akti:
Odluka
poljoprivrednog

o
privremenom
korištenju
zemljišta na području općine

Tomislavgrad unesenog u Registar poljoprivrednog
gospodarstva, broj:01-02-538/20,
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na
raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države, broj:01-02-539/20,
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu
poljoprivrednog zemljišta u zakup, broj: 01-02-547/20,
Odluka o imenovanju javnog pravobranitelja u
Tomislavgradu, broj:01-02-549/20,
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Javnog
poduzeća Radio Tomislavgrad, d.o.o. Tomislavgrad za
2019. godinu, broj:01-02-550/20,
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Javnog
poduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Tomislavgrad za
2019. godinu, broj: 01-02-548/20.
Četvrta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad
održana je 16. lipnja 2020. godine i na istoj su usvojeni
sljedeći akti:
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna
općine Tomislavgrad za 2020. godinu s Izvješćem o
izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad od 1.siječnja
2020. do 31. ožujka 2020.godine, broj: 01-02-796/20,
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnom
vremenu objekata iz oblasti trgovine, ugostiteljstva
i obrtničkih i srodnih djelatnosti na području općine
Tomislavgrad, broj: 01-02-737/20,
Odluka o izmjeni statusa nekretnine kao javnog
dobra u K.O. Tomislavgrad, broj:01-02-738/20,
Odluka o izmjeni statusa nekretnine kao javnog
dobra u K.O. Tomislavgrad, broj:01-02-740/20,
Odluka o izmjeni statusa nekretnine kao javnog
dobra u K.O. Tomislavgrad, broj:01-02-739/20,
Odluka o prodaji ostalog i gradskog građevinskog
zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja
postojeće građevinske
parcele u K.O. Miljacka,
broj:01-02-741/20,
Odluka o prodaji ostalog i gradskog građevinskog
zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja
postojeće građevinske parcele u K. O. Crvenice, broj:0102-742/20,
Odluka o prodaji ostalog i gradskog građevinskog
zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja
postojeće građevinske
parcele u K.O. Kongora,
broj:01-02-745/20,
Odluka o prodaji ostalog i gradskog građevinskog
zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja
postojeće građevinske parcele u K.O. Kolo, broj:01-02744/20,
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u
vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog
oglasa-licitacije, broj: 01-02-747/20,
Rješenje o utvrđivanju prestanka i brisanja
upisanog prava raspolaganja i posjeda Šumske uprave
Duvno i upisu prava vlasništva u korist Općine
Tomislavgrad, 01-02-750/20,
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Javne
ustanove Kulturno-informativni centar Tomislavgrad za
2019. godinu, broj:01-02-751/20,
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Javne
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ustanove Gradska športska dvorana Tomislavgrad, za
2019. godinu, broj:01-02-752/20,
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Javne
ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad, za 2019. godine,
broj:01-02-755/20,
Rješenje o usvajanju Izvješća o radu Javnog
komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad za 2019.
godinu, broj:01-02-756/20,
Zaključak o davanju suglasnosti, Udruzi
za zaštitu prirode i okoliša „Kongora“, na projekt
“Arheološkog istraživanja i zaštite delmatske gradine na
Libu“, broj:01-02-757/20.
Peta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad
održana je 30. srpnja 2020.godine i na istoj su usvojeni
sljedeći akti:
Odluka o subvencioniranju jesenje sjetve ozime
pšenice poljoprivrednim gospodarstvima na području
općine Tomislavgrad, broj:01-02-909/20,
Odluka o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog
ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanjalicitacije, broj:01-02-900/20,
Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja na
zemljištu u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad
osnivanjem prava građenja, broj:01-02-911/20,
Odluka o prodaji gradskog građevinskog
zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja
postojeće građevinske parcele, broj:01-02-914/20,
Odluka o prodaji ostalog građevinskog zemljišta
putem neposredne pogodbe radi oblikovanja postojeće
građevinske parcele, broj:01-02-915/20,
Rješenje o utvrđivanju prestanka i brisanja
upisanog prava raspolaganja i posjeda Šumske uprave
Duvno i upisu prava vlasništva u korist Općine
Tomislavgrad, broj:05-27-3-1507/20,
Rješenje o davanju prethodne suglasnosti
Ministarstvu gospodarstva HBŽ za donošenje Odluke o
pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za
izgradnju 4 mikro hidrocentrale na rijeci Šujici, općina
Tomislavgrad, broj:01-02-916/20,
Rješenje o imenovanju tajnika Općinskog vijeća
Tomislavgrad, broj:01-02-917/20,
Rješenje o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Javne ustanove Starački dom
Tomislavgrad o razrješenju ravnatelja ustanove, broj:0102-919/20,
Rješenje o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Javne ustanove Starački dom
Tomislavgrad o imenovanju ravnatelja ustanove, broj:0102-918/20.
Šesta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad
održana je 15. listopada 2020.godine i na istoj su
usvojeni sljedeći akti:
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Tomislavgrad za 2020. godinu, uz Izvješće o
izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad za razdoblje od
1. siječnja do 30.lipnja 2020. godine, broj:01-02-1190/20,
Odluka o privremenom ﬁnanciranju Općine
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Tomislavgrad za razdoblje od siječnja do 31. ožujka 2021.
godine, broj:01-02-1191/20,
Rješenje o davanju suglasnosti na Odluku
općinskog načelnika o izboru najpovoljnijih ponuda za
zakup poljoprivrednog zemljišta, broj:01-02-2566/20,
Rješenje o davanju prethodne suglasnosti
općinskom načelniku za potpisivanje ugovora o zakupu
poljoprivrednog zemljišta, broj:01-02-2567/20,
Rješenje o prestanku dužnosti člana Upravnog
vijeća Javne ustanove Starački dom Tomislavgrad,
broj:01-02-1193/20,
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća
Javne ustanove Starački dom Tomislavgrad, broj:01-021194/20,
Rješenje o davanju prethodne suglasnosti
na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i
sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Dječji vrtić
Tomislavgrad.
Svi pravni akti koji su usvojeni opširnije su obrazloženi
u zapisnicima s održanih sjednica Općinskog vijeća
tijekom 2020. godine.
Izvornici istih pohranjeni su u arhivi Stručne službe
Općinskog vijeća Tomislavgrad originalnih materijala za
svaku od šest održanih sjednica.
Općinsko vijeće Tomislavgrad kao predstavničko
tijelo građana Općine Tomislavgrad, tijekom 2020.
godine donosilo je akte u okviru mjerodavnosti općine
Tomislavgrad, sukladno Statutu Općine Tomislavgrad,
odgovarajućim pozitivnim propisima i Programu rada
Općinskog vijeća za 2020. godinu.
Broj:01-02-191/21
Tomislavgrad, 9. 2. 2021.
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić,ing.tel.
***
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine F BiH“, broj 49/06 i 51/09), članka 61. Statuta
općine Tomislavgrad („Službeni glasnik općine
Tomislavgrad“, broj: 2/99, 2/00, 6/05) i članka 100.
stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad
(„Službeni glasnik općine Tomislavgrad“, broj 2/18 i
1/20), Općinsko vijeće Tomislavgrad na sjednici održanoj
9. veljače 2021. godine d o n o s i
RJEŠENJE
o usvajanju Izvješća o radu Stalnih radnih tijela
Općinskog vijeća Tomislavgrad
za 2020. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Stalnih radnih tijela
Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2020. godinu.
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Članak 2.
Izvješće o radu Stalnih radnih tijela Općinskog vijeća
Tomislavgrad za 2020. godinu sastavni je dio ovoga
rješenja.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u
„Službenom glasniku Općine Tomislavgrad“.

2020. godinu,
13. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za
tajnika Općinskog vijeća Tomislavgrad.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je
razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi
Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa
Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo
zaključke koji su sastavni dio zapisnika s održane sjednice.
Druga sjednica održana je 24. travnja 2020. godine
s utvrđenim dnevnim redom:

Broj:01-02-194/21
Tomislavgrad, 9. 2. 2021.
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić , ing. tel., v.r.
***
Izvješće o radu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća
Tomislavgrad za 2020.godinu
U 2020.GODINI POVJERENSTVO ZA
STATUTARNA PITANJA, POSLOVNIK I
PROPISE, ODRŽALO JE 6 (ŠEST) SJEDNICA
Prva sjednica održana je 20. veljače 2020.godine s
utvrđenim dnevnim redom:
1.
Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave o
nacrtu Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za
izgradnju pojedinačnih vjetroagregata na području općine
Tomislavgrad,
2.
Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad (Službeni glasnik općine
Tomislavgrad“ broj 2/18).
3.
Prijedlog Rješenja o prestanku i brisanju u
katastarskim knjigama upisanog prava posjeda Šumske
uprave Tomislavgrad i upisa istog prava u korist Općine
Tomislavgrad,
4.
Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na
cijene smještaja korisnika i cijene dodatnih usluga u
Javnoj ustanovi Starački dom Tomislavgrad,
5.
Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju
ravnatelja Javne ustanove Centar za socijalnu skrb,
6.
Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti na
Odluku školskog odbora Osnovne glazbene škole
Tomislavgrad o imenovanju ravnatelja škole.
7.
Prijedlog Rješenja o davanju prethodne
suglasnosti za imenovanje ravnateljice Javne ustanove
Dječji vrtić Tomislavgrad,
8.
Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog
vijeća Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad,
9.
Prijedlog Rješenje o imenovanju člana Upravnog
vijeća Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad,
10. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu
Općinskog vijeća Tomislavgrad za 2019. godinu,
11. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu
stalnih Radnih tijela Općinskog vijeća Tomislavgrad za
2019. godinu,
12. Program rada Općinskog vijeća Tomislavgrad za

1.
Prijedlog Odluke o usvajanju završnog računa
Proračuna općine Tomislavgrad za 2019. godinu,
2.
Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja
participacije korisnika Dječjeg vrtića Tomislavgrad,
3.
Prijedlog Odluke o donošenju mjera za potporu
pravnim i ﬁzičkim osobama kojima je zabranjen rad zbog
izvanrednih okolnosti izazvanih pojavom korona virusa
(COVID-19),
4.
Prijedlog Odluke o uvjetima, lokacijama i
naknadama za izgradnju pojedinačnih vjetroagregata na
području općine Tomislavgrad,
5.
Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o
lokacijama objekata za korištenje voda i vodnog
potencijala općine Tomislavgrad,
6.
Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje
ostalog građevinskog zemljišta putem neposredne
pogodbe (2 prijedloga),
7.
Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine
kao javnog dobra (4 prijedloga),
8.
Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje
ostalog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja,
licitacije,
9.
Prijedlog Rješenja o prestanku i brisanju u
katastarskim knjigama upisanog prava posjeda Šumske
uprave Tomislavgrad i upisa istog prava u korist Općine
Tomislavgrad,
10. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu
Općinskog javnog pravobraniteljstva za 2019. godinu,
11. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu
Javne ustanove Centar za socijalnu skrb Tomislavgrad za
2019. godinu
12. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu
Javne ustanove Starački dom Tomislavgrad za 2019.
godinu.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je
razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi
Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa
Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo
zaključke koji su sastavni dio zapisnika s održane sjednice.
Treća sjednica održana je 7. svibnja 2020. godine s
utvrđenim dnevnim redom:
1.
Prijedlog Odluke o privremenom korištenju
poljoprivrednog zemljišta na području općine
Tomislavgrad unesenog u Registar poljoprivrednog
gospodarstva,
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2.
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti
na raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države,
3.
Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva
za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup,
4.
Prijedlog Odluke o imenovanju javnog
pravobranitelja u Tomislavgradu,
5.
Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o
radu Javnog poduzeća Radio Tomislavgrad, d.o.o.
Tomislavgrad za 2019. godinu,
6.
Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu
Javnog poduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Tomislavgrad
za 2019. godinu.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je
razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi
Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa
Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo
zaključke koji su sastavni dio zapisnika s održane sjednice.
Četvrta sjednica održana je 15. lipnja 2020. godine
s utvrđenim dnevnim redom:
1.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Proračuna općine Tomislavgrad za 2020.godinu s
Izvješćem o izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad od
1.siječnja 2020. do 31.ožujka 2020.godine,
2.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke
o radnom vremenu objekata iz oblasti trgovine,
ugostiteljstva i obrtničkih i srodnih djelatnosti na području
općine Tomislavgrad,
3.
Prijedlog Odluke o izmjeni statusa nekretnine
kao javnog dobra ( 3 prijedloga),
4.
Prijedlog Odluke o prodaji ostalog i gradskog
građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi
oblikovanja postojeće građevinske parcele ( 4 prijedloga),
5.
Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog
zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad
putem javnog oglasa-licitacije,
6.
Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka i
brisanja upisanog prava raspolaganja i posjeda Šumske
uprave Duvno i upisu prava vlasništva u korist Općine
Tomislavgrad,
7.
Prijedlog Rješenja o davanju prethodne
suglasnosti Ministarstvu gospodarstva HBŽ za donošenje
Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele
koncesije za izgradnju 4 mini hidrocentrale na rijeci
Šujici,
8.
Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu
JU Kulturno-informativni centar Tomislavgrad, za 2019.
godinu,
9.
Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu
JU Gradska športska dvorana Tomislavgrad, za 2019.
godinu,
10. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu
JU Dječji vrtić Tomislavgrad,za 2019.godinu,
11. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu
Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad, za
2019.godinu,
12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti,
Udruzi za zaštitu prirode i okoliša „Kongora“, na projekt
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„Arheološkog istraživanja i zaštite delmatske gradine na
Libu“.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je
razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi
Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti s
Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo
zaključke koji su sastavni dio zapisnika sa održane
sjednice.
Peta sjednica održana je 27. srpnja 2020. godine s
utvrđenim dnevnim redom:
1.
Prijedlog Odluke o subvencioniranju jesenje
sjetve ozime pšenice poljoprivrednim gospodarstvima na
području općine Tomislavgrad,
2.
Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje
neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta putem
javnog nadmetanja- licitacije,
3.
Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja
na zemljištu u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad
osnivanjem prava građenja,
4.
Prijedlog Odluke o prodaji gradskog
građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe radi
oblikovanja postojeće građevinske parcele,
5.
Prijedlog Odluke o prodaji ostalog građevinskog
zemljišta putem neposredne pogodbe radi oblikovanja
građevinske parcele,
6.
Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka i
brisanja upisanog prava raspolaganja i posjeda Šumske
uprave Duvno i upisu prava vlasništva u korist Općine
Tomislavgrad,
7.
Prijedlog rješenja o davanju prethodne
suglasnosti Ministarstvu gospodarstva HBŽ za donošenje
Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele
koncesije za izgradnju 4 mini hidrocentrale na rijeci
Šujici, općina Tomislavgrad,
8.
Prijedlog Rješenja o imenovanju tajnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad,
9.
Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na
Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Starački dom
Tomislavgrad o razrješenju ravnatelja ustanove,
10. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na
Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Starački dom
Tomislavgrad o imenovanju ravnatelja ustanove.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je
razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi
Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa
Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo
zaključke koji su sastavni dio zapisnika s održane sjednice.
Šesta sjednica održana je 12. listopada 2020. godine
s utvrđenim dnevnim redom:
1.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Proračuna općine Tomislavgrad za 2020. godinu,
2.
Prijedlog Odluke o privremenom ﬁnanciranju
Općine Tomislavgrad za razdoblje od 1.siječnja do 31.
ožujka 2021.godine,
3.
Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na
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Odluku općinskog načelnika o izboru najpovoljnijih
ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta,
4.
Prijedlog Rješenja o davanju prethodne
suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje ugovora
o zakupu poljoprivrednog zemljišta,
5.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o usvajanju programske osnove za uređenje
prostora oko Buškog jezera,
6.
Prijedlog rješenja o prestanku dužnosti člana
Upravnog vijeća JU Starački dom Tomislavgrad,
7.
Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog
vijeća JU Starački dom Tomislavgrad,
8.
Prijedlog rješenja o davanju prethodne
suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu
rada i sistematizaciji radnih mjesta JU Dječji vrtić
Tomislavgrad.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je
razmatralo prijedloge Odluka i drugih akata koje donosi
Općinsko vijeće u pogledu njihove usuglašenosti sa
Zakonom i Statutom i Općinskom vijeću predložilo
zaključke koji su sastavni dio zapisnika s održane sjednice.
U 2020.GODINI, POVJERENSTVO ZA
PRORAČUN, FINANCIJE I EKONOMSKA
PITANJA, ODRŽALO JE 5 (PET) SJEDNICA
Prva sjednica održana je 21. veljače 2020. godine s
utvrđenim dnevnim redom:
Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na cijene
smještaja korisnika i cijene dodatnih usluga u Javnoj
ustanovi Starački dom Tomislavgrad.
Članovi Povjerenstva razmatrali su navedeno rješenje
te su iste uputili Općinskom vijeću na daljnje razmatranje
i konačno odlučivanje.
Druga sjednica održana je 24. travnja 2020. godine
s utvrđenim dnevnim redom:
1.
Prijedlog Odluke o usvajanju završnog računa
Proračuna općine Tomislavgrad za 2019.godinu,
2.
Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja
participacije korisnika Dječjeg vrtića Tomislavgrad,
3.
Prijedlog Odluke o donošenju mjera za potporu
pravnim i ﬁzičkim osobama kojima je zabranjen rad zbog
izvanrednih okolnosti izazvanih pojavom korona virusa (
COVID-19),
4.
Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu
Javne ustanove Starački dom Tomislavgrad za 2019.
godinu,
5.
Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu
Javne ustanove Centar za socijalnu skrb Tomislavgrad za
2019.godinu.
Članovi Povjerenstva razmatrali su navedene Odluke,
rješenja i Izvješća, te su iste uputili Općinskom vijeću na
daljnje razmatranje i konačno odlučivanje.
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Treća sjednica održana je 12. lipnja 2020. godine s
utvrđenim dnevnim redom:
1.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Proračuna općine Tomislavgrad za 2020. godinu s
Izvješćem o izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad
od 1.siječnja 2020. do 31. ožujka 2020.godine,
2.
Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu
JU Kulturno-informativni centar Tomislavgrad za 2019.
godinu,
3.
Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu
JU Gradska športska dvorana Tomislavgrad, za 2019.
godinu,
4.
Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu
JU Dječji vrtić Tomislavgrad, za 2019. godine,
5.
Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu
Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad za
2019. godinu,
6.
Izvješće Povjerenstva za provođenje postupka
za ostvarivanje prava za dodjelu sredstava iz proračuna
Općine Tomislavgrad (mjera I i mjera II za mjesec
travanj), a po Odluci o donošenju mjera za potporu
pravnim i ﬁzičkim osobama kojima je zabranjen rad zbog
izvanrednih okolnosti izazvanih pojavom korona virusa
(COVID-19).
Članovi Povjerenstva razmatrali su navedene Odluke,
rješenja i Izvješća, te su iste uputili Općinskom vijeću na
daljnje razmatranje i konačno odlučivanje.
Četvrta sjednica održana je 28. srpnja 2020. godine
s utvrđenim dnevnim redom:
1.
Prijedlog Odluke o subvencioniranju jesenje
sjetve ozime pšenice poljoprivrednim gospodarstvima na
području općine Tomislavgrad,
2.
Izvješće Povjerenstva za provođenje postupka
za ostvarivanje prava za dodjelu sredstava iz proračuna
Općine Tomislavgrad (Mjera I i Mjera II za mjesec
travanj i svibanj), a po Odluci o donošenju mjera za
potporu pravnim i ﬁzičkim osobama kojima je zabranjen
rad zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pojavom korona
virusa (COVID-19).
Članovi Povjerenstva razmatrali su navedene Odluke,
rješenja i Izvješća, te su iste uputili Općinskom vijeću na
daljnje razmatranje i konačno odlučivanje.
Peta sjednica održana je 23. listopada 2020. godine
s utvrđenim dnevnim redom:
1.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Proračuna općine Tomislavgrad za 2020. godinu,
2.
Prijedlog Odluke o privremenom ﬁnanciranju
Općine Tomislavgrad za razdoblje od 1.siječnja do 31.
ožujka 2021.godine,
3.
Prijedlog Rješenja
o davanju prethodne
suglasnosti na Odluku općinskog načelnika o izboru
najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta.
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Članovi Povjerenstva razmatrali su navedene Odluke,
rješenja i Izvješća, te su iste uputili Općinskom vijeću na
daljnje razmatranje i konačno odlučivanje.
U 2020.GODINI, POVJERENSTVO ZA IZBOR ,
IMENOVANJA I ADMINISTRATIVNA PITANJA,
ODRŽALO JE 8 (OSAM ) SJEDNICA
Prva sjednica održana je 20. veljače 2020. godine s
utvrđenim dnevnim redom:
1.
Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju
ravnatelja Javne ustanove Centar za socijalnu skrb,
2.
Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti na
Odluku školskog odbora Osnovne glazbene škole
Tomislavgrad o imenovanju ravnatelja škole.
3.
Prijedlog Rješenja o davanju prethodne
suglasnosti za imenovanje ravnateljice Javne ustanove
Dječji vrtić Tomislavgrad,
4.
Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog
vijeća Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad,
5.
Prijedlog Rješenje o imenovanju člana Upravnog
vijeća Javne ustanove Dječji vrtić Tomislavgrad,
6.
Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za
tajnika Općinskog vijeća Tomislavgrad.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je
Općinskom vijeću predložilo zaključke koji su sastavio
dio zapisnika održane sjednice.
Druga sjednica održana je 11. ožujka 2020. godine
s utvrđenim dnevnim redom:
Prijedlog rješenja o prestanku radnog odnosa zbog
stjecanja uvjeta za mirovinu, tajnici Općinskog vijeća
Tomislavgrad, Katiji Skočibušić.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je
Općinskom vijeću predložilo zaključke koji su sastavio
dio zapisnika održane sjednice.
Treća sjednica održana je 17. travnja 2020. godine
s utvrđenim dnevnim redom:
Prijedlog Odluke o davanju ovlasti Ines Perić, dipl.
iur., iz Tomislavgrada, za obavljanje poslova tajnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je
Općinskom vijeću predložilo zaključke koji su sastavio
dio zapisnika održane sjednice.
Četvrta sjednica održana je 7. svibnja 2020. godine
s utvrđenim dnevnim redom:
1.
Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva
za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup,
2.
Prijedlog Odluke o imenovanju javnog
pravobranitelja u Tomislavgradu.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je
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Općinskom vijeću predložilo zaključke koji su sastavio
dio zapisnika održane sjednice.
Peta sjednica održana je 4. lipnja 2020. godine s
utvrđenim dnevnim redom:
1.
Rješenje o godišnjem odmoru za 2020.godinu
javne pravobraniteljice za općinu Tomislavgrad i Kupres,
2.
Rješenje o godišnjem odmoru za 2020.godinu,
ravnatelja Centra socijalne skrbi Tomislavgrad, Ilije
Krište,
3.
Rješenje o godišnjem odmoru za 2020.godinu
Općinskom načelniku Općine Tomislavgrad, Ivanu
Vukadinu ,
4.
Rješenje o utvrđivanju koeﬁcijenta za obračun
plaće Ines Perić, državne službenice u tijelu uprave Općine
Tomislavgrad, raspoređene po ovlasti Općinskog vijeća
na radno mjesto tajnika Općinskog vijeća Tomislavgrad.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je
Općinskom vijeću predložilo zaključke koji su sastavio
dio zapisnika održane sjednice.
Šesta sjednica održana je 6. srpnja 2020. godine s
utvrđenim dnevnim redom:
Provođenje intervjua za tajnika Općinskog vijeća
Tomislavgrad.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je
Općinskom vijeću predložilo zaključke koji su sastavio
dio zapisnika održane sjednice.
Sedma sjednica održana je 27. srpnja 2020. godine
s utvrđenim dnevnim redom:
1
Prijedlog Rješenja o imenovanju tajnika
Općinskog vijeća Tomislavgrad,
2
Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na
Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Starački dom
Tomislavgrad o razrješenju ravnatelja ustanove,
3
Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na
Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove Starački dom
Tomislavgrad o imenovanju ravnatelja ustanove,
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je
Općinskom vijeću predložilo zaključke koji su sastavio
dio zapisnika održane sjednice.
Osma sjednica održana je 12. lipnja 2020. godine s
utvrđenim dnevnim redom:
1.
Prijedlog Rješenja o prestanku dužnosti člana
Upravnog vijeća JU Starački dom Tomislavgrad,
2.
Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog
vijeća JU Starački dom Tomislavgrad.
U svezi navedenog dnevnog reda Povjerenstvo je
Općinskom vijeću predložilo zaključke koji su sastavio
dio zapisnika održane sjednice.
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Sukladno prezentiranom izvješću očito je kako se
ponavlja praksa iz ranijih godina, kada je riječ o radu
stalnih radnih tijela Općinskog vijeća.
Poznato je kako Općinsko vijeće Tomislavgrad
ima utemeljenih dvanaest stalnih radnih tijela. U
mjerodavnosti radnih tijela je razmatranje i pripremanje
prijedloga Odluka i drugih akata kao i stručna obrada,
praćenje i proučavanje drugih pitanja iz mjerodavnosti
Općinskog vijeća.
Međutim, u pogledu aktivnosti radnih tijela iz godine
u godinu, na snazi je praksa kako su određena radna tijela
znatno aktivnija, u odnosu na druga.
Povjerenstva koja nisu bila aktivna u 2020. godini su:
-

POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU LJUDSKIH
PRAVA,
JEDNOKOPRAVNOST
SPOLOVA,
PREDSTAVKE I PRITUŽBE GRAĐANA,
POVJERENSTVO ZA MJESNE ZAJEDNICE,
SURADNJU S OPĆINAMA I GRADOVIMA I
NEVLADINIM UDRUGAMA,
POVJERENSTVO ZA DRUŠTVENI NADZOR,
POVJERENSTVO ZA PROSTORNO UREĐNJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA, KUTURNOG I PRIRODNOG
NASLJEĐA,
POVJERENSTVO ZA ODNOSE S VJERSKIM
ZAJEDNICAMA,
POVJERENSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I
STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA,
POVJERENSTVO
ZA
OBRAZOVANJE,
KULTURU, ŠPORT I MLADE,
POVJERENSTVO ZA POSLOVE IZ STAMBENOG
DJELOKRUGA,
POVJERENSTVO ZA RAD, ZDRAVSTVO I
SOCIJALNU POLITIKU.

Najvjerodostojniji mjeritelj njihovog rada je upravo
predloženo izvješće za 2020. godinu.

Članak 1.
U Etički Odbor Općine Tomislavgrad imenuju se:
1.
Ilija Madunić, Tomislavgrad, iz reda uglednih i
priznatih građana u javnom životu,
2.
Josip Petrović, Mesihovina, iz reda uglednih i
priznatih građana u javnom životu,
3.
Ibrahim Kapetanović, Tomislavgrad, iz reda
uglednih i priznatih građana u javnom životu,
4.
Ante Vukadin, Omolje, iz reda vijećnika i
5.
Petar Radoš, Crvenice, iz reda vijećnika.
Članak 2.
Etički Odbor prati primjenu Etičkog kodeksa ponašanja
izabranih predstavnika za Općinu Tomislavgrad, a
naročito javno iznesene primjedbe i preporuke (u bilo
kom obliku), postupa po pojedinačnim prijedlozima
za utvrđivanje postojanja povrede Kodeksa, podnosi
izvješće Općinskom vijeću sa preporukama i ima druga
ovlaštenja utvrđena Etičkim kodeksom.
Članak 3.
Etički Odbor bira predsjednika iz reda svojih članova i
donosi Poslovnik o svom radu.
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u
„Službenom glasniku Općine Tomislavgrad“.
Broj:01-02-183/21
Tomislavgrad, 9. 2. 2021. godine
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing. tel., v.r.

Broj: 01-02-194/21
Tomislavgrad, 9. 2. 2021

***
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing. tel., v.r.
***
Na temelju članka 61. stavak 5. alineja 3. Statuta općine
Tomislavgrad („Službeni glasnik općine Tomislavgrad“,
broj: 2/99, 2/00 i 6/05), članka 19. Etičkog kodeksa
ponašanja izabranih predstavnika za općinu Tomislavgrad
(„Službeni glasnik općine Tomislavgrad“, broj 8/07)
i članka 100. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća
Tomislavgrad („Službeni glasnik općine Tomislavgrad“,
broj: 2/18 i 1/20), Općinsko vijeće Tomislavgrad na
sjednici održanoj 9. veljače 2021.godine donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Etičkog Odbora

Na temelju članka 61. Statuta općine Tomislavgrad,
(„Službeni glasnik općine Tomislavgrad“), broj:
2/99, 2/00) , članka 31. stavak 1. i 2. i članka 35.
Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik općine
Tomislavgrad“, broj 2/18 i 1/20), Općinsko vijeće
Tomislavgrad na sjednici održanoj 9. veljače 2021.
godine donosi,
RJEŠENJE
o imenovanju stalnih radnih tijela
Općinskog vijeća
POVJERENSTVO ZA STATUTARNA PITANJA,
POSLOVNIK I PROPISE
1. Milica Skočibušić, predsjednik, HNP,
2. Ibrahim Kapetanović, zamjenik predsjednika,
vanjski član, SDA
3. Luka Krstanović, član, HNP,
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4. Ante Ćurčić, član , HNL,
5. Marija Ćavar, član HDZ BiH,

POVJERENSTVO ZA ODNOSE S VJERSKIM
ZAJEDNICAMA

POVJERENSTVO ZA PRORAČUN, FINANCIJE
I EKONOMSKA PITANJA

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Tomislav Delać, predsjednik, HNL,
Ivica Šarac, zamjenik predsjednika, vanjski
član, HNP,
Matej Jurič, član, HNP,
Ivan Baković, član, HNP,
Dario Bagarić, član, HDZ BiH,

POVJERENSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I
STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA
1.
2.

POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU LJUDSKIH
PRAVA, JEDNOKOPRAVNOST SPOLOVA,
PREDSTAVKE I PRITUŽBE GRAĐANA
1.
2.
3.
4.
5.

Ante Vukadin, predsjednik, HNP,
Katarina Madunić, zamjenik predsjednika HNL,
Matea Jurčević, vanjski član, HNP,
Josip Bagarić, član, HNP.
Mirko Penjgušić, vanjski član HDZ BiH,

POVJERENSTVO ZA MJESNE ZAJEDNICE,
SURADNJU S OPĆINAMA I GRADOVIMA I
NEVLADINIM UDRGAMA
1.
2.
3.
4.
5.

Ivan Perić, predsjednik, HDZ BiH,
Luka Krstanović, zamjenik predsjednika HNP,
Ljuba Radoš, član, HNP,
Ilija Papić, član, HDZ 1990,
Ante Ćurčić, član, HNL,

POVJERENSTVO ZA DRUŠTVENI NADZOR
1.
2.
3.
4.
5.

Mario Krištić, predsjednik HNP,
Filip Kelava, zamjenik predsjednika, vanjski član,
HDZ BiH,
Ivica Kelava, član, HSP- Pravaši,
Josip Mioč, vanjski član, HNP,
Ivana Jurič, član, HDZ 1990,

POVJERENSTVO ZA PROSTORNO UREĐNJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA, KUTURNOG I
PRIRODNOG NASLJEĐA
1.
2.
3.
4.
5.

Josip Tokić, predsjednik, HNL,
Marija Kovačević, zamjenik, predsjednika,
vanjski član, HNP,
Ivan Baković, član, HNP,
Ante Romić, član, HNP
Vladimir Gabrić, vanjski član, HDZ BiH,

Anto Pašalić, predsjednik HNL,
Ante Vukadin, zamjenik predsjednika HNP,
Ljuba Radoš, član, HNP,
Ibrahim Kapetanović, vanjski član, SDA,
Bože Perković, vanjski član, HDZ BiH,

3.
4.
5.

Petar Radoš, predsjednik, HDZ BiH,
Ilija Bagarić, zamjenik predsjednika, vanjski član,
HNP,
Ante Đikić, član, HNP,
Ante Kutleša, član, HNP
Stanko Ćurčić, vanjski član, HNL,

POVJERENSTVO ZA OBRAZOVANJE,
KULTURU, ŠPORT I MLADE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ivan Baković, predsjednik, HNP,
Josip Tokić, zamjenik predsjednika, HNL,
Marija Ćavar, član, HDZ BiH,
Ante Jurčević, vanjski član, HNP,
Ivan Stanić,vanjski član, HSP-Pravaši
Mate Radoš, član, Vijeće mladih,
Ilija- Snigo Zorić, član, Vijeće mladih,

POVJERENSTVO ZA POSLOVE IZ
STAMBENOG DJELOKRUGA
1.
2.
3.
4.
5.

Jerko Mioč, predsjednik, HNL,
Ante Romić, zamjenik predsjednika, HNP,
Josip Bagarić, član, HNP,
Ante Đikić, član, HNP,
Mijo Zrinušić, vanjski član, HDZ BiH,

POVJERENSTVO ZA RAD, ZDRAVSTVO I
SOCIJALNU POLITIKU
1.
2.
3.
4.
5.

Ante Kutleša, predsjednik HNP,
Katarina Madunić, zamjenik predsjednika, HNL,
Anto Tabak, vanjski član, HNP,
Ante Romić, član, HNP,
Ivica Kelava, član, HSP-Pravaši.
Članak 2.

Ovo rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u
„Službenom glasniku Općine Tomislavgrad“.
Broj:01-02-182/21
Tomislavgrad, 9. 2. 2021. godine
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing. tel., v.r.
***
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Na temelju članka 13. Zakona o ministarskim i
vladinim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i
65/13), članka 84. stavak 5. Zakona o osnovnom školstvu
(„Narodne novine HBŽ“, broj:7/04 i 12/08), članka
6. stavak 3. Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za
konačna imenovanja školskih odbora osnovnih škola
kojima je utemeljitelj Općina Tomislavgrad („Službeni
glasnik općine Tomislavgrad“, broj: 8/07) i članka 61.
Statuta općine Tomislavgrad („Službeni glasnik općine
Tomislavgrad,“ broj 2/99, 2/00 i 6/05), Općinsko vijeće
Tomislavgrad na sjednici održanoj 9. veljače 2021.godine
donosi,
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole fra Mije Čuića Bukovica
Članak 1.
Imenuje se školski odbor Osnovne škole fra Mije
Čuića Bukovica, u sljedećem sastavu:
Članak 2.
1.
2.
3.
4.
5.

Matea Jurčević, iz reda utemeljitelja,
Anita Krajinović, iz reda utemeljitelja,
Dražana Ljubas, iz reda učitelja i stručnih
suradnika,
Lucija Krajina, iz reda učitelja i stručnih
suradnika i
Marijana Ćurić, iz reda roditelja učenika.
Članak 3.

Mandat članova školskog odbora traje četiri godine od
dana imenovanja.
Članak 4.
Članovima školskog odbora a sukladno članku 1. i
5. Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna
imenovanja članova školskih odbora osnovnih škola
kojima je utemeljitelj Općina Tomislavgrad, („Službeni
glasnik Općine Tomislavgrad“, broj 8/07) pripada pravo
na naknada putnih troškova.
Članak 5.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u
„Službenom glasniku Općine Tomislavgrad“.
Broj:01-02-185/21
Tomislavgrad, 9. 2. 2021.
PREDSJEDNIK OV
Ilija Papić, ing. tel., v.r.
***

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Na temelju članka 52. stavak 1. točka 3. Zakona o
organizaciji tijela uprave u Federaciji BiH (‘’Službene
novine FBiH’’, broj: 35/05), članka 103. stavak 1. Zakona
o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“Narodne
novine Hercegbosanske županije”, broj: 1/14 i 5/16),
članka 35. Uredbe o poslovima temeljne djelatnosti
iz nadležnosti tijela državne službe Hercegbosanske
županije koje obavljaju državni službenici, uvjetima
za vršenje tih poslova i ostvarivanje određenih prava
iz radnog odnosa (“Narodne novine Hercegbosanske
županije”, broj: 6/14), članka 25. Uredbe o dopunskim
poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela
državne službe koje obavljaju namještenici i poslovima
pomoćne djelatnosti koje obavljaju zaposlenici (“Narodne
novine Hercegbosanske županije”, broj: 6/14), članka 43.
stavak 1. Uredbe o načelima za utvrđivanje unutarnjeg
ustrojstva tijela državne službe u Hercegbosanskoj
županiji (“Narodne novine Hercegbosanske županije”,
broj: 6/14) i članka 13. Odluke o utemeljenju i djelokrugu
službi za upravu Općine Tomislavgrad („Službeni glasnik
općine Tomislavgrad“, broj: I/2017), Općinski načelnik
d o n o s i:
PRAVILNIK
O UNUTARNJEM USTROJSTVU
TIJELA UPRAVE OPĆINE TOMISLAVGRAD
I - TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se unutarnja organizacija
tijela uprave općine Tomislavgrad (u daljnjem tekstu:
Tijelo uprave), a naročito:
temeljni principi predmetnog Pravilnika i
nadležnost tijela uprave,
unutarnje ustrojstvo tijela uprave, vrste
ustrojbenih jedinica i njihova nadležnost,
sistematizacija
radnih
mjesta
državnih
službenika i namještenika,
sistematizacija radnih mjesta zaposlenika,
rukovođenje tijelom uprave i ustrojbenim
jedinicama, ovlaštenja u rukovođenju i odgovornost za
obavljanje poslova,
stručni kolegij,
suradnja u vršenju poslova iz nadležnosti tijela
uprave,
programiranje i planiranje rada,
način ostvarivanja prava i obveza iz radnog
odnosa, te stegovna odgovornost državnih službenika i
namještenika i
ostvarivanje javnosti rada tijela uprave.
Članak 2.
Unutarnje ustrojstvo utvrđuje se na način kojim se
osigurava racionalno, uspješno i učinkovito obavljanje
svih poslova iz nadležnosti općinskog tijela uprave,
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da se poslovi grupiraju prema njihovoj međusobnoj
povezanosti i srodnosti, vrsti, obujmu, stupnju složenosti,
odgovornosti i drugim uvjetima za njihovo vršenje; da se
ostvari puna i ravnomjerna zaposlenost svih zaposlenih te
da do izražaja dođu njihove stručne i druge sposobnosti;
da broj izvršitelja bude adekvatan vrsti, obujmu i
složenosti poslova iz nadležnosti općinskog tijela uprave
i da se izvrši pravilna raspodjela poslova na poslove koje
obavljaju državni službenici i na poslova koje obavljaju
namještenici.
Članak 3.
Tijelo uprave obavlja upravne, stručne i druge poslove
iz samoupravnog djelokruga i poslove povjerene od drugih
razina vlasti koje su utvrđene kroz nadležnosti temeljnih i
unutarnjih ustrojbenih jedinica temeljem Zakona, Statuta
i drugih propisa.
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Članak 8.
Unutar temeljne ustrojbene jedinice Služba za
gospodarstvo i inspekciju utemeljuju se unutarnje
ustrojbene jedinice: Odsjek za gospodarstvo i
poljoprivredu i Odsjek inspekcijskih poslova.
Unutar temeljne ustrojbene jedinice Služba za
geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar
nekretnina utemeljuju se unutarnje ustrojbene jedinice:
Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina i
Odsjek za imovinsko-pravne poslove.
Unutar temeljne ustrojbene jedinice Služba za pitanja
branitelja i zajedničke poslove utemeljuju se unutarnje
ustrojbene jedinice: Odsjek za pitanja branitelja i Odsjek
zajedničkih poslova.
b)

Nadležnost ustrojbenih jedinica
Članak 9.

Članak 4.
Poslovi utvrđeni ovim pravilnikom temelj su za prijem
u državnu službu i namještenje.
II – UNUTARNJE USTROJSTVO, VRSTE
USTROJBENIH JEDINICA I NJIHOVA
NADLEŽNOST
a)
Unutarnje ustrojstvo i vrste ustrojbenih
jedinica
Članak 5.
Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za
upravu Općine Tomislavgrad („Službeni glasnik općine
Tomislavgrad“, broj: I/2017) utemeljene su službe za
upravu i službe za obavljanje stručnih, zajedničkih i drugih
poslova iz nadležnosti tijela uprave općine Tomislavgrad.
Članak 6.
Poslovi unutar službi grupiraju se sukladno kriterijima
utvrđenim člankom 2 ovog pravilnika po radnim mjestima
u kojima je navedena pozicija državnog službenika,
odnosno namještenika.
Članak 7.
Općinsko Tijelo uprave čine sljedeće temeljne
ustrojbene jedinice:
1. Ured Općinskog načelnika (Kabinet);
2. Služba za gospodarstvo i inspekciju;
3. Služba za ﬁnancije, proračun i riznicu;
4. Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i
stambeno-komunalne poslove;
5. Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne
poslove i katastar nekretnina;
6. Služba za društvene djelatnosti i opću upravu;
7. Služba za pitanja branitelja i zajedničke poslove;
8. Služba za civilnu zaštitu i
9. Služba za planiranje razvoja i investicije.

U Uredu Općinskog načelnika (Kabinetu) obavljaju
se upravni, stručni i tehnički poslovi i zadaće koji su
neposredno vezani za potrebe rada Općinskog načelnika;
protokolarni poslovi u vezi s realizacijom programa
aktivnosti Načelnika; priprema sjednica Stručnog
kolegija i provođenje zaključaka Stručnog kolegija;
praćenje i slobodan pristup javnosti informacijama iz
nadležnosti Načelnika; staranje o ostvarivanju javnosti
rada Načelnika; primanje i evidentiranje pošte upućene
Načelniku; izrada prijedloga pravnih akata iz nadležnosti
Načelnika; poslovi u komunikacije sa strankama i tijelima
za potrebe Načelnika i drugi poslovi iz djelokruga
Načelnika koji nisu stavljeni u isključivu nadležnost
drugih ustrojbenih jedinica. Ured Općinskog načelnika
(Kabinet) obavlja i poslove koje mu u zadaću stavi tajnik
tijela državne službe.
Članak 10.
U Službi za gospodarstvo i inspekciju obavljaju
se upravni, stručni i drugi poslovi iz poduzetništva,
poljoprivrede, obrta, trgovine, turizma i ugostiteljstva
(izdavanje odobrenja za rad obrta i srodnih djelatnosti,
odjava djelatnosti, izdavanje odobrenje za rad djelatnosti
pravnih osoba, izdavanje odobrenja odobrenje za
obavljanje poljoprivredne, trgovinske, ugostiteljske i
dopunske djelatnosti, izdavanje jednodnevnih odobrenja
za obavljanje djelatnosti obrta i trgovine, obavljanje obrta
i srodnih djelatnosti kao dodatnog zanimanja, izdavanje
poljoprivrednih suglasnosti, izdavanje odobrenja za
obavljanje prijevoza tereta, prijevoza za osobne potrebe,
taksi prijevoza, auto-škola, utvrđivanje voznih redova u
putničkom prometu i dr.); uspostava, vođenje i ažuriranje
propisanih evidencija i registara te izdavanje uvjerenja
iz djelokruga Službe; provođenje postupaka utvrđivanja
minimalno-tehničkih uvjeta opremljenosti poslovnih
prostora za obavljanje gospodarske djelatnosti; planskoanalitički i statistički poslovi iz oblasti gospodarstva;
subvencije kamata na kredite za poljoprivrednu i
drugu proizvodnju; vođenje evidencije općinskog
poljoprivrednog zemljišta te korištenje i davanje u zakup
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istog; normativno-pravni poslovi iz djelokruga Službe,
inspekcijski poslovi, te drugi stručni, tehnički i pomoćni
poslovi koje joj u zadaću stavi Općinski načelnik.
Članak 11.
U Odsjeku za gospodarstvo i poljoprivredu
obavljaju se upravni, stručni i drugi poslovi iz
poduzetništva, poljoprivrede, obrta, trgovine, turizma i
ugostiteljstva (izdavanje odobrenja za rad obrta i srodnih
djelatnosti, odjava djelatnosti, izdavanje odobrenje za rad
djelatnosti pravnih osoba, izdavanje odobrenja odobrenje
za obavljanje poljoprivredne, trgovinske, ugostiteljske i
dopunske djelatnosti, izdavanje jednodnevnih odobrenja
za obavljanje djelatnosti obrta i trgovine, obavljanje obrta
i srodnih djelatnosti kao dodatnog zanimanja, izdavanje
poljoprivrednih suglasnosti, izdavanje odobrenja za
obavljanje prijevoza tereta, prijevoza za osobne potrebe,
taksi prijevoza, auto-škola, utvrđivanje voznih redova u
putničkom prometu i dr.); uspostava, vođenje i ažuriranje
propisanih evidencija i registara te izdavanje uvjerenja
iz djelokruga Službe; provođenje postupaka utvrđivanja
minimalno-tehničkih uvjeta opremljenosti poslovnih
prostora za obavljanje gospodarske djelatnosti; planskoanalitički i statistički poslovi iz oblasti gospodarstva;
subvencije kamata na kredite za poljoprivrednu i
drugu proizvodnju; vođenje evidencije općinskog
poljoprivrednog zemljišta te korištenje i davanje u zakup
istog.
Članak 12.
U Odsjeku inspekcijskih poslova obavljaju se poslovi
inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih
propisa iz oblasti poljoprivrede, trgovine, ugostiteljstva,
komunalnih poslova, urbanizma i građenja, te sanitarna
inspekcija.

plan, urbanistički plan, regulacijski plan, urbanistički
projekti i planovi parcelacije); poslovi iz oblasti stambenih
odnosa; poslovi upravljanja stambenim fondom i
poslovnim prostorima u vlasništvu Općine; poslovi vezani
za utvrđivanje komunalne naknade i drugih komunalnih
pristojbi; izrada nacrta i prijedloga općih akata iz oblasti
komunalne djelatnosti, urbanizma, građenja i stambenih
odnosa i davanja mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade
propisa i drugih akata koje donose nadležna tijela Županije
i Federacije o pitanjima iz nadležnosti Službe; upravljanje
i održavanje gradskih ulica, lokalnih i nekategoriziranih
putova; upravljanje i održavanja objekata komunalne
infrastrukture i upravljanje komunalnim djelatnostima,
te ostali srodni poslovi koje joj u zadaću stavi Općinski
načelnik.
Članak 15.
U Službi za geodetske poslove, imovinsko-pravne
poslove i katastar nekretnina obavljaju se upravni,
stručni i drugi poslovi izmjere zemljišta i ažuriranje
promjena nastalih na zemljištu i objektima i provođenje
istih u katastarskom elaboratu; normativno-pravni poslovi
vezani za imovinsko-pravne poslove (izrada prijedloga
odluka iz imovinsko-pravnih odnosa, donošenje stručnih
mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona
i drugih propisa iz imovinsko-pravnih odnosa); poslovi
vezani za prava i primjenu prava na nekretninama u
državnom i u privatnom sektoru; vođenje upravnog
postupka i pripremanje rješenja u prvostupanjskom
upravnom postupku po pitanju izvlaštenja, uzurpacije,
preuzimanja neizgrađenog građevinskog zemljišta,
razgraničenja, arondacije, legalizacije, komasacije i
drugih imovinsko-pravnih odnosa; priprema, raspisivanje
i provođenje natječaje za prodaju izgrađenog i
neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine
kao i drugi srodni poslovi koje joj u zadaću stavi Općinski
načelnik.

Članak 13.
Članak 16.
U Službi za ﬁnancije, proračun i riznicu obavljaju
se upravni, stručni i drugi poslovi vezani za izradu
proračuna, završnog računa, rebalansa proračuna i odluke
o privremenom ﬁnanciranju; izrada periodičkih izvješća
o izvršenju proračuna; obavljanje redovitih svakodnevnih
poslova platnog prometa s poslovnim bankama;
blagajnički poslovi; računovodstveni i knjigovodstveni
poslovi; poslovi interne kontrole i revizije; vodi se
općinska riznica i svi poslovi vezani za poslovanje riznice
Općine; analizira, inicira i sudjeluje u izradi propisa u
oblastima za koje je utemeljena, kao i ostali srodni poslovi
koje joj u nadležnost stavi Općinski načelnik.
Članak 14.
U Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i
stambeno-komunalne poslove obavljaju se upravni
i stručni poslovi vezani za izdavanje lokacijskih,
građevinskih i uporabnih dozvola; vršenje tehničkog
prijema objekata; stručni poslovi u pripremi, donošenju
i provođenju prostorno-planske dokumentacije (prostorni

U Odsjeku za geodetske poslove i katastar
nekretnina obavljaju se upravni, stručni i drugi poslovi
izmjere zemljišta i ažuriranje promjena nastalih na
zemljištu i objektima i provođenje istih u katastarskom
elaboratu; izvršavanje zakona, drugih propisa, te općih
akata iz oblasti geodetskih poslova, katastra nekretnina
i katastra zemljišta; izdavanje uvjerenja, provođenje
promjena na zemljištu i računalna obrada podataka
na provođenju promjena na katastarskim planovima
i operatu; izdavanje kopija podataka premjera; vrše
poslovi održavanja premjera i drugih geodetskih poslova;
izvršavanje zadataka utvrđenih metodologijom za
uvođenje i vođenje jedinstvene evidencije i jedinstvenog
registra prostornih jedinica.
Članak 17.
U Odsjeku za imovinsko – pravne poslove obavljaju
se normativno-pravni poslovi vezani za imovinsko-pravne
poslove (izrada prijedloga odluka iz imovinsko-pravnih
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odnosa, donošenje stručnih mišljenja o prednacrtima,
nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa iz
imovinsko-pravnih odnosa); vođenje upravnog postupka
i pripremanje rješenja u prvostupanjskom upravnom
postupku po pitanju izvlaštenja, uzurpacije, preuzimanja
neizgrađenog građevinskog zemljišta, razgraničenja,
arondacije, legalizacije, komasacije i drugih imovinskopravnih odnosa; poslovi vezani za prava i primjenu prava
na nekretninama u državnom i u privatnom sektoru;
priprema, raspisivanje i provođenje natječaje za prodaju
izgrađenog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine.
Članak 18.
U Službi za društvene djelatnosti i opću upravu
obavljaju se upravni, stručni i drugi poslovi u vezi
društvenih djelatnosti iz oblasti odgoja, obrazovanja,
socijalne skrbi, kulture, sporta i zdravstvene zaštite;
poslovi u vezi pitanja mladih, nevladinih organizacija,
mjesnih zajednica i suradnja s dijasporom; vođenje
evidencije obrazovnih, kulturnih i sportskih institucija,
udruženja mladih i udruga od značaja za općinu; poslovi
pružanja pravne pomoći; vođenje evidencije građanskih
stanja i upravno rješavanje u navedenoj oblasti (matične
knjige i državljanstvo); osiguravanje prava pristupa
zainteresiranim građanima administrativnim procedurama
sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama;
normativno-pravni poslovi u predmetnoj oblasti; poslovi
arhive, protokola, prijema i rasporeda službene pošte;
poslovi ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa; vođenje
biračkih popisa, kao i ostali srodni poslovi koje joj u
zadaću stavi Općinski načelnik.
Članak 19.
U Službi za pitanja branitelja i zajedničke poslove
obavljaju se upravni, stručni i drugi poslovi vezani za
rješavanja pitanja socijalnog statusa ratnih vojnih invalida,
obitelji poginulih branitelja, nezaposlenih branitelja, skrbi
o zaštiti ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, zaštiti
obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja; personalni
poslovi za općinske službe, Pravobraniteljstvo i stručnu
službu Općinskog vijeća, ažuriranje personalnih dosjea
državnih službenika i namještenika i ostalih zaposlenika,
suradnja s fondovima i drugim tijelima čija je djelatnost
vezana za personalne poslove, pripremanje rješenja i
drugih akata kojima se rješava o pravima i dužnostima
zaposlenih; kadrovski poslovi; poslovi recepcije;
vođenje evidencije o prisutnosti na radu; umnožavanje
pisanih materijala, tekuće i investicijsko održavanje i
osiguranje zgrade i opreme; nabava i raspodjela uredskog
i potrošnog materijala; poslovi upravljanja i održavanja
informatičkog sustava i sredstava veze te drugi stručni,
tehnički i pomoćni poslovi, kao i ostali srodni poslovi
koje joj u zadaću stavi Općinski načelnik.
Članak 20.
U Odsjeku za pitanja branitelja obavljaju se poslovi
rješavanja pitanja socijalnog statusa ratnih vojnih invalida,
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obitelji poginulih branitelja, nezaposlenih branitelja, skrbi
o zaštiti ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, zaštiti
obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja.
Članak 21.
U Odsjeku zajedničkih poslova obavljaju se personalni
poslovi za općinske službe, Pravobraniteljstvo i stručnu
službu Općinskog vijeća, ažuriranje personalnih dosjea
državnih službenika i namještenika i ostalih zaposlenika,
suradnja s fondovima i drugim tijelima čija je djelatnost
vezana za personalne poslove, pripremanje rješenja i
drugih akata kojima se rješava o pravima i dužnostima
zaposlenih; kadrovski poslovi; poslovi recepcije;
vođenje evidencije o prisutnosti na radu; umnožavanje
pisanih materijala; tekuće i investicijsko održavanje i
osiguranje zgrade i opreme; nabava i raspodjela uredskog
i potrošnog materijala; poslovi upravljanja i održavanja
informatičkog sustava i sredstava veze te drugi stručni,
tehnički i pomoćni poslovi.
Članak 22.
U Službi za civilnu zaštitu obavljaju se upravni,
stručni i drugi poslovi vezani za zaštitu i spašavanje
ljudi i imovine na području općine; izrada procjene
ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća; izrada plana
i programa zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih
nesreća; praćenje stanja; pripreme za zaštitu i spašavanje
i predlaganje mjera za unaprjeđenje organiziranja i
osposobljavanja civilne zaštite; organizacija i praćenje
realizacije izvođenja obuke građana na provođenju
osobne i uzajamne zaštite; organizacija i koordinacija
provođenje mjera zaštite i spašavanja; priprema propisa u
oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine; poslovi
općinskog operativnog centra civilne zaštite, vođenje
propisanih evidencija i drugi poslovi zaštite i spašavanja
u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima
kao i ostali srodni poslovi koje joj u zadaću stavi Općinski
načelnik.
Članak 23.
U Službi za planiranje razvoja i investicije obavljaju
se upravni i stručni poslovi na izradi i usvajanju planova,
programa i projekata od interesa za Općinu; vrše
normativno-pravni poslovi iz okvira Službe; poslovi
vezani za izradu strateških, sektorskih i provedbenih
akata razvoja Općine i praćenje njihovog provođenje;
povezivanje općinskih razvojnih dokumenata s okvirnim
i godišnjim proračunima; provođenje utvrđene politike
u oblasti za koju je Služba utemeljena; pripremanje
raspisivanja natječaja za nabavu radova, roba i usluga;
praćenje realizacije općinskih investicija; podnošenje
konačnih obračuna o završenim investicijama; praćenje,
koordinacija izrade i predlaganje projekata koje Općina
kandidira kod drugih razina vlasti i institucija radi
ﬁnanciranja/suﬁnanciranja; koordinacija i praćenje
implementacije projekata koje implementiraju druge
službe; organiziranje i vođenje javnih rasprava o pitanjima
relevantnim za lokalni razvoj; prezentiranje razvojnih
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potencijala općine i prezentiranje istih investitorima,
donatorima, razvojnim agencijama i drugim potencijalnim
ulagačima; drugi poslovi u oblasti za koju je Služba
utemeljena ili joj u zadaću stavi Općinski načelnik.
III - SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Članak 24.
U okviru općinskog Tijela uprave određuje se ukupno
109 izvršitelja, od toga jedan (1) izabrani dužnosnik
(Općinski načelnik), devet (9) rukovodećih državnih
službenika, dva (2) savjetnika Općinskog načelnika,
četrdeset i tri (43) ostala državna službenika, dvadeset i
osam (28) namještenika i 26 zaposlenika.
Članak 25.
Sistematizacijom se uređuju sljedeći elementi svakog
pojedinog radnog mjesta: naziv radnog mjesta, opis
poslova, uvjeti za vršenje poslova, vrsta djelatnosti, naziv
skupine poslova, složenost poslova, status izvršitelja,
pozicija radnog mjesta i broj izvršitelja.
URED OPĆINSKOG NAČELNIKA
(KABINET)

tijelima uprave; brine o namjenskom trošenju sredstava
Općine; brine o suradnji djelatnika i službi unutar Općine;
brine o pravodobnoj obradi podataka i izradi materijala
koje Općina dostavlja na razmatranje drugim tijelima
uprave; pomaže Načelniku u obavljanju poslova koji se
odnose na koordinaciju, usmjeravanje i rad ustrojbenih
jedinica; brine o organizaciji rada i opremljenosti Općine;
vrši i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika; za
svoj rad neposredno odgovara Općinskom načelniku.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
(koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja;
pravni fakultet, ekonomski fakultet, ﬁlozofski fakultet,
pedagoški fakultet ili fakultet političkih znanosti; pet (5)
godina radnog iskustva ostvarenog na poslovima svoje
struke nakon završene visoke stručne spreme; položen
ispit općeg znanja ili stručni upravni ispit; poznavanje
rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: poslovi šefa temeljne ustrojbene
jedinice kojom ne rukovodi rukovodeći državni službenik
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: Šef temeljne ustrojbene
jedinice kojom ne rukovodi rukovodeći državni službenik
Broj izvršitelja: jedan (1)

Članak 26.
U okviru Ureda općinskog načelnika (Kabineta)
utvrđuju se elementi radnog mjesta za ukupno četiri
(4) izvršitelja, od kojih su tri (3) državna službenika iz
kategorije ostalih državnih službenika i jedan (1) iz
kategorije namještenika.
1. Šef Ureda Općinskog načelnika
Opis poslova: neposredno rukovodi Uredom
(Kabinetom) Općinskog načelnika, organizira vršenje
svih poslova iz nadležnosti Ureda (Kabineta) načelnika;
raspoređuje poslove na državne službenike i namještenike
i daje im upute o načinu obavljanja poslova, osigurava
pravovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova
iz nadležnosti Ureda, upoznaje rukovoditelja tijela
državne službe o stanju i problemima u vezi vršenja
poslova iz nadležnosti Ureda, predlaže poduzimanje
potrebnih mjera, odgovara za korištenje ﬁnancijskih,
materijalnih i ljudskih resursa u Uredu; organizira
svečane prijeme u ime Načelnika; prati i usuglašava
protokol prijema pravnih i ﬁzičkih osoba za Načelnika;
obavlja druge protokolarne poslove u vezi s aktivnostima
Načelnika; priprema sjednice Stručnog kolegija i brine
se o provođenju zaključaka Stručnog kolegija; po
potrebi izrađuje nacrt podsjetnika, zapisnika, zaključaka
i drugih pojedinačnih akata sa sjednica i sastanaka koje
organizira Načelnik; prati realizaciju programa rada
Načelnika i Službi; prima poštu za Načelnika i odgovaran
je za rješavanje iste; brine se o ostvarivanju javnosti rada
Načelnika; brine o donošenju pravnih akata (pravilnika,
naputaka, procedura, odluka, rješenja i dr.) iz nadležnosti
Načelnika; organizira i ostvaruje suradnju s drugim

U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o organizaciji tijela uprave u Federaciji BiH, Zakon
o upravnom postupku, Zakon o slobodi pristupa
informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakon o
državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne
službe u HBŽ, Uredba o poslovima temeljne djelatnosti iz
nadležnosti tijela državne službe Hercegbosanske županije
koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih
poslova i ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa,
Etički kodeks za državne službenike i namještenike u
tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Statut
Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose
na ovlaštenja Šefa Ureda Općinskog načelnika.
2.Stručni savjetnik – Interni revizor
Opis poslova: obavlja sistematičan pregled i ocjenu
upravljanja rizikom, internih kontrola i rukovođenja
organizacije, što uključuje politike, procedure i aktivnosti
organizacije; ocjenjuje adekvatnost i eﬁkasnost sustava za
ﬁnancijsko upravljanje i kontrolu, u smislu: identiﬁkacije
rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom koje provodi
uprava organizacije, ispunjavanja zadataka i postizanja
deﬁniranih ciljeva organizacije, ekonomične, eﬁkasne i
djelotvorne upotrebe resursa, usklađenosti s uspostavljenim
politikama, procedurama, zakonima i regulativama,
čuvanja sredstava organizacije od gubitaka kao rezultata
svih vidova nepravilnosti, integriteta i vjerodostojnosti
informacija, računa i podataka, uključujući procese
internog i eksternog izvještavanja, BiH standarda interne
revizije, usklađenih s međunarodnim standardima interne
revizije, prihvaćenim od CJH, nadgledanje funkcioniranja
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internih kontrola, izvještavanje o rezultatima i davanje i
praćenje preporuka kojima se osigurava da su interne i
upravljačke kontrole u funkciji. Poslove interne revizije
obavlja polazeći od strateškog plana interne revizije za tri
godine na osnovu kojeg izrađuje godišnje planove, kao
i planove pojedinačnih revizija koje odobrava Načelnik
Općine najkasnije do kraja tekuće godine za sljedeću
godinu. Na osnovu utvrđenih nalaza interni revizor
sastavlja izvještaj za svaku organizacijsku jedinicu u kojoj
je vršena revizija i prati realizaciju danih preporuka u
skladu sa usuglašenim planom djelovanja. Interni revizor
je neovisan u svom radu i neposredno je odgovoran
Načelniku Općine.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; ekonomski
fakultet ili pravni fakultet; tri (3) godine radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
visoke stručne spreme; položen ispit općeg znanja ili
stručni upravni ispit; položen ispit za internog revizora za
javni sektor u Federaciji BiH izdat od strane Federalnog
ministarstva ﬁnancija, poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: studijsko-analitički i stručnooperativni
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni savjetnik
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o organizaciji tijela uprave u Federaciji BiH, Zakon o
internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH; Pravilnik
o uvjetima za obavljanje poslova interne revizije u
javnom sektoru u FBiH, Pravilnik o internoj reviziji
Općine Tomislavgrad, Zakon o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ, Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
odnose na obavljanje propisanih poslova.
3. Stručni suradnik za informiranje
Opis poslova: Prikuplja i obrađuje informacije vezane
za predstavljanje općine i općinskog načelnika u službama
informiranja; uređuje i piše tekstove za općinski bilten i
internet stranicu Općine i objavljuje ih na internet stranici
Općine; objavljuje i druge informativne materijale na
internet stranici Općine; redigira i lektorira rukopise
i tekstove za objavljivanje u sredstvima informiranja;
analizira učestalost i kvalitetu informativnog praćenja
i prezentiranja svih događaja bitnih za rad općinskih
službi i predstavničke vlasti Općine; izrađuje analitičke,
informativne i druge materijale u okviru propisane
metodologije (tipska izvješća, redovite ili periodične
informacije i sl.); obavlja i druge poslove koje mu stave
u zadaću Općinski načelnik ili šef Ureda (Kabineta)
općinskog načelnika; za svoj rad neposredno odgovara
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šefu Ureda općinskog načelnika, te Općinskom načelniku.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; fakultet
političkih znanosti; položen ispit općeg znanja ili stručni
upravni ispit; poznavanje rada na računalu; jedna (1)
godina radnog iskustva ostvarenog na poslovima svoje
struke nakon završene visoke stručne spreme.
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv
grupe
poslova:
stručno-operativni
i
informacijsko-dokumentacijski
Stupanj složenosti: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o organizaciji tijela uprave u Federaciji BiH, Zakon o
upravnom postupku, Zakon o zaštiti osobnih podataka,
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji
Bosne i Hercegovine, Zakon o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ, Uredba
o poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela
državne službe Hercegbosanske županije koje obavljaju
državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i
ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa, Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
4. Viši referent za administrativne poslove
Opis poslova: Obavlja poslove tehničkog tajnika; vrši
poslove najave i prijema stranaka, prijema i otpreme
pošte, te vođenja arhive za potrebe Općinskog načelnika;
posreduje u vođenju telefonske komunikacije; obavlja
daktilografske poslove za potrebe Općinskog načelnika kao
i ostale poslove tehničke prirode u nadležnosti Općinskog
načelnika; priprema analize, izvješća i informacije, te
obavlja i druge poslove koje mu stave u zadaću Općinski
načelnik i šef Ureda (Kabineta) općinskog načelnika; za
svoj rad neposredno je odgovoran šefu Ureda općinskog
načelnika, te Općinskom načelniku.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS/IV stupanj; gimnazija,
kemijski, elektro ili strojarski tehničar; položen stručni
ispit; poznavanje rada na računalu; deset (10) mjeseci
radnog iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke
nakon završene stručne spreme.
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informativno-dokumentacijski i
administrativno-tehnički
Stupanj složenosti: djelomično složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
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osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
zaštiti osobnih podataka, Zakon o državnim službenicima
i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ, Uredbe
o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti
tijela državne službe koje obavljaju namještenici i
poslovima pomoćne djelatnosti koje obavljaju zaposlenici,
Etički kodeks za državne službenike i namještenike u
tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Statut
Općine Tomislavgrad, zakonski i podzakonski akti iz
oblasti uredskog poslovanja i arhiviranja, kao i drugi
propisi koji se odnose na obavljanje propisanih poslova.
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I INSPEKCIJU
Članak 27.
U okviru Službe za gospodarstvo i inspekciju
utvrđuju se elementi radnog mjesta za ukupno četrnaest
(14) izvršitelja, od toga jedan (1) rukovodeći državni
službenik, dvanaest (12) ostalih državnih službenika i
jedan (1) namještenik.
1. Pomoćnik Općinskog načelnika za gospodarstvo
i inspekciju
Opis poslova: Neposredno rukovodi Službom
s ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 45. ovog
Pravilnika i s tim u svezi planira, organizira prati i
usmjerava rad Službe i raspoređuje poslove i zadatke na
službenike i namještenike; prima, pregleda, razvrstava
i raspodjeljuje podneske i predmete, koordinira i prati
izvršenje danih poslova i zadataka, utvrđuje prijedlog
ocjena rada za državne službenike i namještenike, daje
naputke i pruža neposrednu stručnu pomoć, obavlja
najsloženije poslove iz nadležnosti Službe, odlučuje
o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem
Općinskog načelnika; inicira, izrađuje i odgovara za
realizaciju planova, pri čemu vodi računa o utvrđenim
rokovima i prioritetima; izrađuje programe i projekte iz
nadležnosti Službe; inicira, priprema i izrađuje nacrte i
prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga
Službe; predlaže godišnji program rada Službe za koji
odgovara, donosi mjesečne i dnevne programe rada sa
rokovima i izvršiteljima; podnosi godišnje izvješće o
radu; te izvješćuje o izvršenju mjesečnih planova rada
sa podacima o pojedinačnom angažmanu službenika i
namještenika; informira općinskog načelnika o stanju u
oblasti za koju je utemeljena Služba; te obavlja i druge
poslove koje mu u nadležnost stavi Općinski načelnik, za
svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom
načelniku. Pomoćnika Općinskog načelnika postavlja
rukovoditelj tijela državne službe na razdoblje od pet (5)
godina.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
(koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja;
ekonomski fakultet, pravni fakultet, rudarski fakultet,
prirodoslovno-matematički fakultet, elektrotehnički
fakultet, strojarski fakultet, šumarski fakultet, tehnološki
fakultet, poljoprivredni fakultet, agronomski fakultet,

pedagoški fakultet, građevinski fakultet, arhitektonski
fakultet, prometni fakultet, geodetski fakultet; pet (5)
godina radnog iskustva ostvarenog na poslovima svoje
struke nakon završene visoke stručne spreme; položen
ispit općeg znanja ili stručni upravni ispit; poznavanje
rada na računalu.
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: poslovi rukovodećeg državnog
službenika
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: rukovodeći državni službenik
Pozicija radnog mjesta: pomoćnik rukovoditelja tijela
državne službe
Broj izvršitelja: jedan (1)
Mandat: pet (5) godina
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o organizaciji
tijela uprave u FBiH, Zakoni iz oblasti poduzetništva,
poljoprivrede, obrta, trgovine, turizma i ugostiteljstva,
Zakon o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u HBŽ, Uredba o poslovima
temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe
Hercegbosanske županije koje obavljaju državni
službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanje
određenih prava iz radnog odnosa, Uredba o dopunskim
poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela
državne službe koje obavljaju namještenici i poslovima
pomoćne djelatnosti koje obavljaju zaposlenici, Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
1.1. Odsjek za gospodarstvo i poljoprivredu
Članak 28.
U okviru Odsjeka za gospodarstvo i poljoprivredu
utvrđuju se poslovi i zadaci za ukupno sedam (7)
izvršitelja i to šest (6) izvršitelja iz kategorije ostali državni
službenici i jedan (1) izvršitelj iz kategorije namještenika.
1. Šef Odsjeka za gospodarstvo i poljoprivredu
Opis poslova: Neposredno rukovodi Odsjekom
s ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 46. ovog
Pravilnika i s tim u svezi organizira vršenje svih poslova
iz nadležnosti Odsjeka, raspoređuje poslove na državne
službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu
vršenja tih poslova, osigurava pravovremeno, zakonito i
pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka,
redovito usmeno ili pismeno upoznaje Pomoćnika
općinskog načelnika za gospodarstvo i inspekciju o stanju
vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji
postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo
rješavanje, prati stručnu literaturu i propise vezane za
rad Odsjeka; nadzire poštivanje i provođenje zakonskih
i drugih propisa u Odsjeku; odgovara za zakonitu,
pravovremenu, potpunu, stručnu i racionalnu provedbu
poslova; obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika
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općinskog načelnika za gospodarstvo i inspekciju, za
svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Pomoćniku
općinskog načelnika za gospodarstvo i inspekciju.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
(koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja;
ekonomski fakultet, agronomski fakultet, poljoprivredni
fakultet; četiri (4) godine radnog iskustva ostvarenog na
poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne
spreme; položen ispit općeg znanja ili stručni upravni
ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnost
Naziv grupe poslova: poslovi šefa unutarnje ustrojbene
jedinice
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: šef unutarnje organizacijske
jedinice
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o organizaciji tijela
uprave u FBiH, Zakon o gospodarskim društvima, Zakoni
iz oblasti poduzetništva, poljoprivrede, obrta i trgovine,
Zakon o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u HBŽ, Uredba o poslovima
temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe
Hercegbosanske županije koje obavljaju državni
službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanje
određenih prava iz radnog odnosa, Uredba o dopunskim
poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela
državne službe koje obavljaju namještenici i poslovima
pomoćne djelatnosti koje obavljaju zaposlenici, Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
2.Stručni savjetnik za poljoprivredu
Opis poslova: Provodi utvrđenu politiku i izvršava
zakone, druge propise i opće akte iz oblasti poljoprivrede;
utvrđuje stanje u oblasti poljoprivrede; priprema i
poduzima odgovarajuće mjere i radnje radi izvršavanja
navedenih poslova i poduzima mjere na sprječavanju
nastanka štetnih posljedica; izrađuje analize, izvješća,
informacije i druge stručne i analitičke materijale iz
oblasti poljoprivrede; izrađuje programe, projekte,
planove i procjene u oblasti poljoprivrede, kao i projektne
zadatke za navedenu oblast (programe proljetne i jesenje
sjetve, program korištenja poljoprivrednog zemljišta i dr.);
analizira poljoprivrednu proizvodnju te predlaže mjere za
unaprjeđenje iste; surađuje s resornim ministarstvima i
s poljoprivrednim proizvođačima; prikuplja i obrađuje
informacije vezano za kreditiranje i plasman ﬁnancijskih
sredstava u poljoprivredu; vrši kontrolu utroška sredstava
za subvenciju veterinarske službe; vodi evidenciju
o ukupnim poljoprivrednim površinama, općinskom
poljoprivrednom zemljištu koje se daje u zakup, o
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neobrađenom poljoprivrednom zemljištu i stočnom
fondu; vodi, održava ažurnom i odgovara za vođenje
evidencije obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;
obavlja stručne i upravne poslove vezane za poticaje u
poljoprivredi; sudjeluje u organizaciji sajmova i izložbi
iz oblasti poljoprivredne proizvodnje; podnosi izvješća
o radu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka
za gospodarstvo i poljoprivredu, kojem i neposredno
odgovara.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
(koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili
drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja;
poljoprivredni fakultet; tri (3) godine radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
visoke stručne spreme; položen ispit općeg znanja ili
stručni upravni ispit; poznavanje rada na računalu.
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnost
Naziv grupe poslova: studijsko-analitički i stručnooperativni
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni savjetnik
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o organizaciji tijela uprave u FBiH, Zakon o upravnom
postupku, Zakoni iz oblasti poljoprivrede, Zakon o
državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u HBŽ, Etički kodeks za državne službenike
i namještenike u tijelima državne službe Hercegbosanske
županije, Statut Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi
koji se odnose na obavljanje propisanih poslova.
3. Stručni suradnik za pravne poslove
Opis poslova: sudjeluje u pripremi upravnih predmeta iz
oblasti gospodarstva i poljoprivrede; rješava jednostavne
upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku;
vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne
vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja
o tim činjenicama; provodi administrativne ovrhe
rješenja i zaključaka u skladu s zakonom; sudjeluje
u stručnoj obradi sistemskih rješenja od značaja za
oblast gospodarstva i poljoprivrede; sudjeluje u izradi
informativnih ili drugih materijala u okviru gospodarstva
i poljoprivrede (tipska izvješća, redovite ili periodične
informacije i slično); podnosi izvješća o radu, obavlja i
druge poslove po nalogu šefa Odsjeka za gospodarstvo i
poljoprivredu, kojem i neposredno odgovara.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
(koji se vrednuje s 180 ili 240 ECTS bodova) ili drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni
fakultet; jedna (1) godina radnog iskustva ostvarenog na
poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne
spreme; položen ispit općeg znanja ili stručni upravni
ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnost
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Naziv grupe poslova: upravno rješavanje i studijskoanalitički
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o organizaciji tijela uprave u FBiH, Zakon o upravnom
postupku, Zakon o gospodarskim društvima, te drugi
zakoni iz oblasti gospodarstva i poljoprivrede, Zakon
o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u HBŽ, Etički kodeks za državne službenike
i namještenike u tijelima državne službe Hercegbosanske
županije, Statut Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi
koji se odnose na obavljanje propisanih poslova.
4. Stručni suradnik za poljoprivredu
Opis poslova: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja
od značaja za oblast poljoprivrede; izrađuje analitičke,
informativne i druge materijale u okviru propisane
metodologije (tipska izvješća, redovite ili periodične
informacije i sl.); prati istraživanje promjena i pojava u
oblasti poljoprivrede i izrađuje potrebnu dokumentaciju
i druge materijale o tim pojavama i promjenama;
prikuplja, sređuje, evidentira, kontrolira, mjeri, promatra
i obrađuje odgovarajuće podatke; pomaže u vođenju
registra poljoprivrednih gospodarstava; pomaže u
izradi programa proljetne i jesenje sjetve, programa
korištenja poljoprivrednog zemljišta i drugih programa,
projekata i planova iz oblasti poljoprivrede; ostvaruje
surađuju s poljoprivrednim proizvođačima (daje
informacije, upute, obavijesti i dr.); pomaže u vođenju
evidencija o poljoprivrednim površinama, neobrađenom
poljoprivrednom zemljištu i stočnom fondu; obavlja
stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za
poljoprivredu i vezane za poticaje u poljoprivredi; pomaže
u organizaciji sajmova i izložbi iz oblasti poljoprivredne
proizvodnje; podnosi izvješća o radu; obavlja i druge
poslove po nalogu šefa Odsjeka za gospodarstvo i
poljoprivredu kojem i neposredno odgovara.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
(koji se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) ili
drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja;
poljoprivredni fakultet; jedna (1) godina radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
visoke stručne spreme; položen ispit općeg znanja ili
stručni upravni ispit; poznavanje rada na računalu.
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnost
Naziv grupe poslova: stručno-operativni i studijskoanalitički
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
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o organizaciji tijela uprave u FBiH, Zakon o upravnom
postupku, Zakoni iz oblasti poljoprivrede, Zakon o
državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u HBŽ, Etički kodeks za državne službenike
i namještenike u tijelima državne službe Hercegbosanske
županije, Statut Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi
koji se odnose na obavljanje propisanih poslova.
5. Stručni suradnik za poduzetništvo
Opis poslova: Vodi registar obrtnika i drugih
samostalnih poduzetnika; vrši upis izdanih odobrenja i
izmjena u tijeku poslovanja; izdaje uvjerenja o činjenicama
o kojima se u Službi vodi službena evidencija; izdaje
prijepise rješenja; vodi statistiku iz oblasti gospodarstva,
koja statistika se odnosi na praćenje broja gospodarstava
na području Općine Tomislavgrad, ukupnog broja
zaposlenih i nezaposlenih i kretanja na tromjesečnoj
bazi, prati i istražuje promjene i pojave u svim granama
gospodarstva i izrađuje potrebnu dokumentaciju o tim
promjenama i pojavama; izrađuje analitičke, informativne
i druge materijale u okviru propisane metodologije (tipska
izvješća, redovite ili periodične informacije i sl.); podnosi
izvješće o radu; obavlja i druge poslove po nalogu
šefa Odsjeka za gospodarstvo i poljoprivredu, kojem i
neposredno odgovara.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; fakultet
javne uprave; jedna (1) godina radnog iskustva ostvarenog
na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne
spreme; položen ispit općeg znanja ili stručni upravni
ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnost
Naziv grupe poslova: stručno-operativni i studijskoanalitički
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
organizaciji tijela uprave u FBiH, Zakon o gospodarskim
društvima, Zakoni iz oblasti poduzetništva i obrta,
Zakon o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u HBŽ, Etički kodeks za državne
službenike i namještenike u tijelima državne službe
Hercegbosanske županije, Statut Općine Tomislavgrad,
kao i drugi propisi koji se odnose na obavljanje propisanih
poslova.
6. Stručni suradnik za sanitarne poslove
Opis poslova: Prati provođenje zakona i drugih
propisa iz područja sanitarne zaštite i predlaže mjere
za poboljšanje iste; prati i predlaže provođenja mjera
na sprječavanju i suzbijanju zaraznih bolesti; prati
stanje i predlaže provođenje mjera sanitarne zaštite kod
proizvodnje i prometa živežnih namirnica, prometa
lijekova i otrova, opskrbe vodom za piće, sanitarno-
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tehničkih uvjeta u školama, vrtićima, u trgovačkim i
ugostiteljskim objektima i drugim javnim objektima,
osoba koje rade u trgovačkim, ugostiteljskim i drugim
objektima, na svim terenima javnih skupova (sajmovi,
tržnice), javnim kulturnim objektima i sredstvima
javnog prometa; uzima uzorke i dostavlja ih na analizu;
sudjeluje u tehničkom prijemu poslovnih prostorija;
podnosi izvješće o radu; obavlja i druge poslove koje mu
u nadležnost stavi šef Odsjeka, za svoj rad odgovara šefu
Odsjeka za gospodarstvo i poljoprivredu.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; fakultet
zdravstvenog smjera; jedna (1) godina radnog iskustva;
položen ispit općeg znanja ili stručni upravni ispit;
poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv skupine poslova: stručno-operativni
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
inspekcijama u FBiH, Zakon o lijekovima i medicinskim
sredstvima, Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih
bolesti, Etički kodeks za državne službenike i namještenike
u tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Statut
Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose
na obavljanje propisanih poslova
7. Viši samostalni referent za plan, analizu i
statistiku
Opis poslova: unosi, koordinira i formira bazu
podataka po gospodarskim granama; izrađuje analitičke,
informativne i druge materijale u okviru propisane
metodologije za pojedine oblasti gospodarstva (tipska
izvješća, redovite ili periodične informacije i sl.); prati i
istražuje promjene i pojave u svim granama gospodarstva
i izrađuje potrebnu dokumentaciju o tim pojavama i
promjenama; prikuplja i obrađuje statističke podatke
u svim oblastima i iste po potrebi dostavlja Općinskom
načelniku; daje stručno mišljenje na temelju prikupljenih
podataka za unaprjeđenje određene grane gospodarstva na
području općine; prikuplja i obrađuje podatke vezane za
migracije pučanstva na području općine; sudjeluje u izradi
planova razvitka općine; podnosi izvješće o radu; obavlja
i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka za gospodarstvo i
poljoprivredu, kojemu neposredno i odgovara.
Uvjeti za vršenje poslova: VŠS/VI stupanj stručne
spreme, viša ekonomska škola; jedna (1) godina radnog
iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke nakon
završene stručne spreme; položen stručni ispit; poznavanje
rada na računalu.
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informativno-dokumentacijski
Stupanj složenosti poslova: složeni
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Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
organizaciji tijela uprave u FBiH, Zakon o gospodarskim
društvima, te drugi zakoni iz oblasti gospodarstva,
Zakon o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u HBŽ, Etički kodeks za državne
službenike i namještenike u tijelima državne službe
Hercegbosanske županije, Statut Općine Tomislavgrad,
kao i drugi propisi koji se odnose na obavljanje propisanih
poslova.
1.2. Odsjek inspekcijskih poslova
Članak 29.
U okviru Odsjeka inspekcijskih poslova utvrđuju se
poslovi i zadaci za ukupno šest (6) izvršitelja iz kategorije
ostali državni službenici.
1. Šef Odsjeka inspekcijskih poslova
Opis poslova: Neposredno rukovodi Odsjekom
s ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 46. ovog
Pravilnika i s tim u svezi organizira vršenje svih poslova
iz nadležnosti Odsjeka, raspoređuje poslove na državne
službenike - inspektore i daje bliže upute o načinu vršenja
tih poslova, osigurava pravovremeno, zakonito i pravilno
obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka, redovito
usmeno ili pismeno upoznaje Pomoćnika općinskog
načelnika za gospodarstvo i inspekciju o stanju vršenja
poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u
vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje,
prati stručnu literaturu i propise vezane za rad Odsjeka;
nadzire poštivanje i provođenje zakonskih i drugih
propisa u Odsjeku; odgovara za zakonitu, pravovremenu,
potpunu, stručnu i racionalnu provedbu poslova; obavlja i
druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika
za gospodarstvo i inspekciju, za svoj rad i upravljanje
neposredno odgovara Pomoćniku općinskog načelnika za
gospodarstvo i inspekciju.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni
ili ekonomski fakultet; četiri (4) godine radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
visoke stručne spreme; položen ispit općeg znanja ili
stručni upravni ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: poslovi šefa unutarnje ustrojbene
jedinice
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: šef unutarnje organizacijske
jedinice
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
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osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o organizaciji tijela
uprave u FBiH, Zakon o inspekcijama u FBiH, Zakon o
gospodarskim društvima, Zakoni iz oblasti poduzetništva,
poljoprivrede, obrta i trgovine, Zakon o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne
službe u HBŽ, Uredba o poslovima temeljne djelatnosti
iz nadležnosti tijela državne službe Hercegbosanske
županije koje obavljaju državni službenici, uvjetima
za vršenje tih poslova i ostvarivanje određenih prava iz
radnog odnosa, Etički kodeks za državne službenike i
namještenike u tijelima državne službe Hercegbosanske
županije, Statut Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi
koji se odnose na obavljanje propisanih poslova.

rada ugostiteljskih radnji; kontrolira poštivanje radnog
vremena ugostiteljskih i kontrolira ispunjavanje uvjeta
za pružanje ugostiteljskih usluga; poduzima zakonom
i drugim propisima utvrđene mjere kad utvrdi da nisu
ispunjeni uvjeti ili je na drugi način povrijeđen zakon ili
drugi propis; sudjeluje u tehničkom prijemu ugostiteljskih
radnji; kontrolira kategorizacije ugostiteljskih objekata;
kontrolira uplate boravišne pristojbe; kontrolira
iznajmljivanja gostima turističkih apartmana, kuća,
stanova za odmor, soba i organiziranje kampiranja od
strane poduzeća i građana bez osnivanja ugostiteljske
radnje; podnosi izvješće o radu; obavlja i druge poslove
po nalogu šefa Odsjeka inspekcijskih poslova; za svoj rad
odgovara šefu Odsjeka inspekcijskih poslova.

2. Tržišni inspektor
Opis poslova: Obavlja inspekcijski nadzor nad
izvršavanjem zakona i drugih propisa iz oblasti prometa
roba i usluga; kontrolira formiranje cijena u trgovačkim
radnjama i vođenje poslovnih knjiga; kontrolira i
poduzima mjere u suzbijanju bespravnog rada u
trgovačkim radnjama; kontrolira promet robe na stočnoj,
robnoj i zelenoj tržnici; uzima uzorke robe i dostavlja
ih na analizu; kontrolira ispravnosti mjernih jedinica u
trgovinama; sudjeluje u tehničkom prijemu trgovačkih
radnji; poduzima odgovarajuće mjere kad utvrdi
postojanje nepravilnosti u radu i kada je povrijeđen zakon
ili drugi propis; podnosi izvješće o radu; obavlja i druge
poslove po nalogu šefa Odsjeka inspekcijskih poslova; za
svoj rad odgovara šefu Odsjeka inspekcijskih poslova.

Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; ekonomski
fakultet, turističko-ugostiteljski fakultet, pravni fakultet,
tehnološki fakultet; tri (3) godine radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
visoke stručne spreme; položen ispit općeg znanja ili
stručni upravni ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: upravno-nadzorni
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: inspektor
Broj izvršitelja: jedan (1)

Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni
ili ekonomski fakultet; tri (3) godine radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
visoke stručne spreme; položen ispit općeg znanja ili
stručni upravni ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: upravno-nadzorni
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: inspektor
Broj izvršitelja: jedan (1)

U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
inspekcijama u FBiH, Zakon o gospodarskim društvima,
Zakon o obrtu, Zakon o turističkoj djelatnosti HBŽ, te
drugi zakoni iz oblasti turizma i ugostiteljstva, Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih inspekcijskih poslova.

U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
inspekcijama u FBiH, Zakon o gospodarskim društvima,
Zakon o obrtu, te drugi zakoni iz oblasti trgovine, Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih inspekcijskih poslova.
3. Turističko-ugostiteljski inspektor
Opis poslova: Obavlja inspekcijski nadzor nad
primjenom zakona i drugih propisa iz područja
turizma i ugostiteljstva; kontrolira formiranje cijena u
ugostiteljskim radnjama i vođenje poslovnih knjiga;
kontrolira i poduzima mjere u suzbijanju bespravnog

4. Poljoprivredni inspektor
Opis poslova: Obavlja inspekcijski nadzor nad
izvršavanjem zakona i drugih propisa iz područja
poljoprivrede, a osobito nadzire održavanje obradivog
poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu
proizvodnju; zaštitu zemljišta od devastacije; zaštitu
zemljišta i voda od onečišćenja štetnim tvarima; neovlašteno
spaljivanje korova na poljoprivrednim površinama;
korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne
svrhe, ako takvo korištenje nije dopušteno po Zakonu o
poljoprivrednom zemljištu ili propisima donijeti temeljem
navedenog Zakona; provođenje odredbi o promjeni
namjene poljoprivrednog zemljišta; korištenje sredstava
odobrenih za provođenje mjera osposobljavanja i uređenja
poljoprivrednog zemljišta; surađuje sa županijskom i
federalnom inspekcijom; obavlja i druge poslove koje mu
u nadležnost stavi šef Odsjeka inspekcijskih poslova; za
svoj rad odgovara šefu Odsjeka inspekcijskih poslova.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
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spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
(koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja;
poljoprivredni fakultet; tri (3) godine radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
visoke stručne spreme; položen ispit općeg znanja ili
stručni upravni ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: upravno-nadzorni
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: inspektor
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o inspekcijama u FBiH, Zakon o poljoprivrednom
zemljištu, te drugi zakoni i pod zakonski propisi iz oblasti
poljoprivrede, Etički kodeks za državne službenike i
namještenike u tijelima državne službe Hercegbosanske
županije, Statut Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi
koji se odnose na obavljanje propisanih inspekcijskih
poslova.
5. Sanitarni inspektor
Opis poslova: Obavlja inspekcijski nadzor nad
provođenjem zakona i drugih propisa iz područja sanitarne
inspekcije; obavlja nadzor nad poduzimanjem mjera i
provođenja istih na sprječavanju i suzbijanju zaraznih
bolesti; obavlja nadzor nad proizvodnjom i prometom
živežnih namirnica, uzima uzorke i dostavlja ih na
analizu; obavlja nadzor nad prometom lijekova i otrova;
obavlja nadzor nad opskrbom vodom za piće, povremeno
uzima uzorke i dostavlja ih na analizu; obavlja nadzor
nad sanitarno-tehničkim uvjetima u školama, vrtićima,
trgovačkim i ugostiteljskim objektima i drugim javnim
objektima; kontrolira osobe koje rade u trgovačkim,
ugostiteljskim i drugim objektima u skladu s postojećim
propisima, ispravnost sanitarnih knjižica; sudjeluje u
tehničkom prijemu poslovnih prostorija; obavlja sanitarni
nadzor na svim terenima javnih skupova (sajmovi,
tržnice), javnim kulturnim objektima i sredstvima javnog
prometa; podnosi izvješće o radu; obavlja i druge poslove
koje mu u nadležnost stavi šef Odsjeka inspekcijskih
poslova, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka inspekcijskih
poslova.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; farmaceutski
fakultet, medicinski fakultet; prehrambeno-tehnološki
fakultet, tri (3) godine radnog iskustva ostvarenog na
poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne
spreme; položen ispit općeg znanja ili stručni upravni
ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: upravno-nadzorni
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: inspektor
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Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
inspekcijama u FBiH, Zakon o lijekovima i medicinskim
sredstvima, Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih
bolesti, Etički kodeks za državne službenike i namještenike
u tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Statut
Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose
na obavljanje propisanih inspekcijskih poslova.
6. Komunalno-građevinski inspektor
Opis poslova: Obavlja inspekcijski nadzor nad
izvršavanjem zakona i drugih propisa u oblasti komunalnih
djelatnosti; vrši pregled komunalnih objekata i uređaja,
kao što su gradske i lokalne prometnice, autobusna
stajališta, javna rasvjeta, groblja, javni WC-i, sportski
objekti, tržnice, stočna sajmišta i drugo; vrši kontrolu
dobara u općoj uporabi, kao što su ulice, trgovi, kolodvori,
kolnici, nogostupi, parkovi, korita i obale potoka i rijeka,
javne zelene površine i duge javne površine; kontrolira
komunalne instalacije u poslovnim i stambenim
objektima; kontrolira odvoženje i deponiranje smeća i
drugih otpadaka i čišćenje javnih površina u naseljima;
kontrolira održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže;
kontrolira odvođenje površinskih voda; obavlja poslove
inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih
propisa donešenih na temelju zakona u oblasti urbanizma i
građenja; pokreće i vodi postupak inspekcijskog nadzora;
donosi mjere iz svoje nadležnosti; poduzima mjere za
uklanjanje bespravno sagrađenih objekata i objekata koji
zbog ﬁzičke dotrajalosti, elementarnih nepogoda i drugih
razloga ne mogu služiti svojoj namjeni te predstavljaju
opasnost za ljude i okolne objekte; podnosi izvješće o
radu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka
inspekcijskih poslova; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka
inspekcijskih poslova.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; građevinski
fakultet, arhitektonski fakultet, rudarski fakultet, prometni
fakultet; tri (3) godine radnog iskustva ostvarenog na
poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne
spreme; položen ispit općeg znanja ili stručni upravni
ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: upravno-nadzorni
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: inspektor
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
inspekcijama u FBiH, Zakon o komunalnim djelatnostima,
Zakon o građenju, Zakon o prostornom uređenju, te
drugi zakoni iz oblasti komunalnih djelatnosti, građenja
i urbanizma, Etički kodeks za državne službenike i
namještenike u tijelima državne službe Hercegbosanske
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županije, Statut Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi
koji se odnose na obavljanje propisanih inspekcijskih
poslova.
SLUŽBA ZA FINANCIJE, PRORAČUN
I RIZNICU
Članak 30.
U okviru Službe za ﬁnancije, proračun i riznicu
utvrđuju se elementi radnog mjesta za ukupno trinaest (13)
izvršitelja, i to jedan (1) rukovodeći državni službenik,
pet (5) iz kategorije ostalih državnih službenika, dva (2)
namještenika i pet (5) iz kategorije zaposlenika.
Radna mjesta izvršitelja u Službi za ﬁnancije, proračun
i riznicu iz kategorije zaposlenici utvrđuju se u Poglavlju
IV ovog Pravilnika.
1. Pomoćnik Općinskog načelnika za ﬁnancije,
proračun i riznicu
Opis poslova: Neposredno rukovodi Službom s
ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 45. ovog Pravilnika
i s tim u svezi planira, organizira prati i usmjerava rad
Službe i raspoređuje poslove i zadatke na službenike i
namještenike; prima, pregleda, razvrstava i raspodjeljuje
podneske i predmete, koordinira i prati izvršenje danih
poslova i zadataka, utvrđuje prijedlog ocjena rada
za državne službenike i namještenike, daje naputke i
pruža neposrednu stručnu pomoć, obavlja najsloženije
poslove iz nadležnosti Službe, odlučuje o pitanjima
za koje je ovlašten posebnim rješenjem Općinskog
načelnika; izrađuje nacrt i prijedlog proračuna, rebalansa
proračuna, završnog računa proračuna i periodičnih
izvješća o izvršenju proračuna; kontrolira rad izvršitelja
poslova vezanih za riznicu; inicira, izrađuje i odgovara
za realizaciju planova, pri čemu vodi računa o utvrđenim
rokovima i prioritetima; izrađuje programe i projekte iz
nadležnosti Službe; inicira, priprema i izrađuje nacrte i
prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga
Službe; predlaže godišnji program rada Službe za koji
odgovara, donosi mjesečne i dnevne programe rada sa
rokovima i izvršiteljima; podnosi godišnje izvješće o
radu; te izvješćuje o izvršenju mjesečnih planova rada
sa podacima o pojedinačnom angažmanu službenika i
namještenika; informira općinskog načelnika o stanju u
oblasti za koju je utemeljena Služba; te obavlja i druge
poslove koje mu u nadležnost stavi Općinski načelnik, za
svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom
načelniku. Pomoćnika Općinskog načelnika postavlja
rukovoditelj tijela državne službe na razdoblje od pet (5)
godina.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; ekonomski
fakultet, pet (5) godina radnog iskustva ostvarenog na
poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne
spreme; položen ispit općeg znanja ili stručni upravni
ispit; poznavanje rada na računalu.
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti

Naziv grupe poslova: poslovi rukovodećeg državnog
službenika
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: rukovodeći državni službenik
Pozicija radnog mjesta: pomoćnik rukovoditelja tijela
državne službe
Broj izvršitelja: jedan (1)
Mandat: pet (5) godina
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o organizaciji
tijela uprave u FBiH, Zakon o pripadnosti javnih prihoda
u FBiH, Zakon o porezu na dohodak FBiH, Zakon o
porezima HBŽ, Zakon o proračunima u FBiH, Zakon
o riznici u FBiH, Zakon o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ, Uredba
o poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela
državne službe Hercegbosanske županije koje obavljaju
državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i
ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa, Uredba o
dopunskim poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti
tijela državne službe koje obavljaju namještenici i
poslovima pomoćne djelatnosti koje obavljaju zaposlenici,
Etički kodeks za državne službenike i namještenike u
tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Statut
Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose
na obavljanje propisanih poslova.
2. Stručni savjetnik za poslove riznice/trezora
Opis poslova: Stručni savjetnik za poslove riznice/
trezora obavlja slijedeće poslove i zadatke; vrši izradu
analiza, izvješća, informacija i drugih analitičkih
materijala na temelju odgovarajućih podataka; vrši izradu
prednacrta, nacrta i prijedloga proračuna i završnog
računa (opću bilancu sredstava); izradu elaborata, studija
programa, projekata, planova i procjena u oblasti riznice
i trezora, kao i projektnih zadataka za navedenu oblast;
brine o provedbi politike i izvršavanja zakona, drugih
propisa i općih akata i s tim u svezi utvrđivanja stanja
u oblasti riznice, te posljedica koje mogu nastati u toj
oblasti, priprema i poduzima odgovarajuće mjere i radnje
radi izvršenja propisa iz oblasti riznice, te poduzima
mjere na sprječavanju nastanka štetnih posljedica,
odnosno mjera, radnji i postupaka na otklanjanju štetnih
posljedica; prati ažurnost priljeva prihoda; koordinira i
vodi općinsku riznicu kroz slijedeće poslove: kontrola
skupa knjiga, nalozi, blagajna, proračun, izvješća,
pregled i pretraživanja, narudžbenice, fakture, plaćanja,
kontrola pomoćne knjige obveza, pregled i pretraživanja,
bankovni izvodi, kontrola pomoćne knjige upravljanja
gotovinom, pregled i pretraživanja, kontrola pomoćne
knjige stalnih sredstava, stalna sredstva, pregled i
pretraživanja; kontrolira rad izvršitelja poslova vezanih
za riznicu; obavlja i druge poslove u svom djelokrugu po
nalogu pomoćnika općinskog načelnika. Stručni savjetnik
za riznicu/trezor za svoj rad odgovoran je Pomoćniku
općinskog načelnika za ﬁnancije, proračun i riznicu.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
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se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; ekonomski
fakultet; tri (3) godine radnog iskustva ostvarenog na
poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne
spreme, položen stručni ispit, poznavanje rada na
računalu.
Vrsta djelatnosti: temeljna djelatnost
Naziv grupe poslova: studijsko-analitički i stručnooperativni
Složenost poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: Stručni savjetnik
Broj izvršitelja: tri (3)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
organizaciji tijela uprave u FBiH, Zakon o pripadnosti
javnih prihoda u FBiH, Zakon o porezu na dohodak FBiH,
Zakon o porezima HBŽ, Zakon o proračunima u FBiH,
Zakon o riznici u FBiH; Proračun Općine Tomislavgrad
i Odluku o izvršenju proračuna općine Tomislavgrad,
Zakon o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u HBŽ, Etički kodeks za državne
službenike i namještenike u tijelima državne službe
Hercegbosanske županije, Statut Općine Tomislavgrad,
kao i drugi propisi koji se odnose na obavljanje propisanih
poslova.
3. Stručni suradnik za ﬁnancije
Opis poslova: Planira, prati i istraživa mjere za
ostvarenje i povećanje prihoda; prati priljev sredstava po
namjenama; vrši prikupljanje, sređivanje, evidentiranje,
kontrolu, mjerenje, promatranje i obradu podataka
prema metodološkim i drugim uputama i uspostavlja
odgovarajući dokumentacijski materijal a u svezi s
proračunskim sredstvima i u skladu s proračunom;
usklađuje evidenciju proračuna o utrošku sredstava s
evidencijom računovodstva; prati odljev sredstava po
namjenama; evidentira izvješće o prihodima i izdacima
proračuna; priprema podatke za izradu proračuna;
na temelju izvješća računovodstva o nenaplaćenim
potraživanjima inicira konkretne mjere naplate u službama;
vodi knjigu stalnih sredstava; vrši obračun amortizacije i
koordinira rad povjerenstva za popis; sudjeluje u stručnoj
obradi sistemskih rješenja od značaja za oblast ﬁnancija;
sudjeluje u izradi informativnih ili drugih materijala u
okviru ﬁnancija (tipska izvješća, redovite ili periodične
informacije i slično); podnosi izvješća o radu, obavlja i
druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika
za ﬁnancije, proračun i riznicu, kojem i neposredno
odgovara.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; ekonomski
fakultet; jedna (1) godina radnog iskustva ostvarenog na
poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne
spreme; položen ispit općeg znanja ili stručni upravni
ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
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Naziv grupe poslova: studijsko-analitički i stručnooperativni
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
organizaciji tijela uprave u FBiH, Zakon o pripadnosti
javnih prihoda u FBiH, Zakon o porezu na dohodak FBiH,
Zakon o porezima HBŽ, Zakon o proračunima u FBiH,
Proračun Općine Tomislavgrad i Odluku o izvršenju
proračuna općine Tomislavgrad, Zakon o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
HBŽ, Etički kodeks za državne službenike i namještenike
u tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Statut
Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose
na obavljanje propisanih poslova.
4. Stručni suradnik za platni promet i blagajnu
Opis poslova: Planira, prati i istraživa mjere za
učinkovito i eﬁkasno blagajničko poslovanje i platni
promet; vrši prikupljanje, sređivanje, evidentiranje,
kontrolu, mjerenje, promatranje i obradu podataka
prema metodološkim i drugim uputama i uspostavlja
odgovarajući dokumentacijski materijal za platni promet
i blagajnu; sudjeluje u stručnoj obradi sistemskih
rješenja od značaja za oblast platnog prometa i blagajne;
obračunava plaće i naknade za zaposlene, obrađuje te
podatke i vodi odgovarajuće evidencije o tim podatcima;
izrađuje prijave i daje službene obavijesti o plaćama za
svakog djelatnika Fondu MIO, na temelju općih akata vodi
evidenciju svih osobnih primanja za djelatnike općinskih
službi, vodi evidenciju i vrši obračun svih sudskih i
administrativnih obustava na plaće djelatnika i na temelju
tih evidencija ovjerava podatke za potrošačke i sve druge
kredite; obavlja sve poslove iz djelokruga blagajničkog
poslovanja i platnog prometa; radi blagajnička izvješća za
svaki žiro-račun; vrši sve gotovinske isplate po proračunu
i ﬁnancijskim planovima službi; vrši plaćanja putem
virmanskih i elektronskih platnih naloga; vrši obračun
lista za plaće sa svim podacima koji moraju biti sadržani
u isplatnim listama; obračunske liste uručuje zaposlenima
prilikom isplate plaća; vrši isplatu otpremnine i regresa;
vrši obustavu kredita zaposlenih; sudjeluje u izradi
informativnih ili drugih materijala u okviru navedene
oblasti (tipska izvješća, redovite ili periodične informacije
i slično); podnosi izvješća o radu, obavlja i druge poslove
po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika za ﬁnancije,
proračun i riznicu, kojem i neposredno odgovara.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; ekonomski
fakultet; jedna (1) godina radnog iskustva ostvarenog na
poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne
spreme; položen ispit općeg znanja ili stručni upravni
ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: studijsko-analitički i stručno-
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operativni
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
organizaciji tijela uprave u FBiH, Zakon o pripadnosti
javnih prihoda u FBiH, Zakon o porezu na dohodak FBiH,
Zakon o porezima HBŽ, Zakon o proračunima u FBiH,
Proračun Općine Tomislavgrad i Odluku o izvršenju
proračuna općine Tomislavgrad, Zakon o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
HBŽ, Etički kodeks za državne službenike i namještenike
u tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Statut
Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose
na obavljanje propisanih poslova.
5. Viši samostalni referent za praćenje javnih
prihoda i rashoda
Opis poslova: Obavlja poslove pripreme i analize
podataka i dokumenata primljenih prijedloga i zahtjeva
korisnika proračunskih sredstava za nacrt proračuna;
priprema dokumentaciju za izradu završnog računa
proračuna; prikuplja potrebne podatke i surađuje sa
službama u cilju naplate potraživanja i o istim sastavlja
izvješće; vrši zaključna knjiženja i izradu godišnjeg
obračuna proračuna; obavlja računsku obradu, kontiranje
i knjiženja situacija po ugovorima i knjiženje ostalih
ﬁnancijskih dokumenata; evidentira sve pristigle račune;
obavlja i druge poslove koje mu povjeri Pomoćnik
općinskog načelnika za ﬁnancije, proračun i riznicu; za
svoj rad odgovara Pomoćniku općinskog načelnika za
ﬁnancije, proračun i riznicu.
Uvjeti za vršenje poslova: VŠS/VI stupanj stručne
spreme; viša ekonomska škola; jedna (1) godina radnog
iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke nakon
završene visoke stručne spreme; položen stručni ispit;
poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: računovodstveno-materijalni
Stupanj složenosti: složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
porezu na dohodak FBiH, Zakon o porezima HBŽ, Zakon
o proračunima u FBiH, Proračun Općine Tomislavgrad
i Odluku o izvršenju proračuna općine Tomislavgrad;
Etički kodeks za državne službenike i namještenike u
tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Statut
Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose
na obavljanje propisanih poslova.
6. Viši referent za knjigovodstvene poslove
Opis poslova: prikuplja i vodi evidencije podataka o
obvezama stranaka u vezi zakupa prostora ili plaćanja
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drugih obveza, promjene podataka i obavještavanje
stranaka o promjenama i obvezama; vođenje službenih
evidencija, ažuriranje i izdavanje uvjerenja i drugih akata
o činjenicama iz tih evidencija; Prima, sortira i osigurava
ﬁnancijsku dokumentaciju za knjiženje; kontira i
evidentira obveze i potraživanja Općine i knjiži ﬁnancijske
promjene prema izvodima transakcijskih računa Općine
i blagajničkih dnevnika; vrši analizu pojedinih računa i
iste saldira; radi pojedinačna izvješća za potrebe internih
i eksternih tijela; vodi evidenciju stalnih sredstava i njeno
ažuriranje; vrši arhiviranje ﬁnancijske i knjigovodstvene
dokumentacije; odgovora za zakonito i pravodobno
obavljanje poslova u skladu s propisima; obavlja i druge
poslove koje mu povjeri Pomoćnik općinskog načelnika
za ﬁnancije, proračun i riznicu; za svoj rad odgovara
Pomoćniku općinskog načelnika za ﬁnancije, proračun i
riznicu.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS/IV stupanj stručne
spreme; srednja ekonomska škola ili gimnazija; deset (10)
mjeseci radnog iskustva ostvarenog na poslovima svoje
struke nakon završene stručne spreme; položen stručni
ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: računovodstveno-materijalni i
administrativno-tehnički
Stupanj složenosti: djelomično složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
porezu na dohodak FBiH, Zakon o porezima HBŽ, Zakon
o proračunima u FBiH, Proračun Općine Tomislavgrad
i Odluku o izvršenju proračuna općine Tomislavgrad;
Etički kodeks za državne službenike i namještenike u
tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Statut
Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose
na obavljanje propisanih poslova.
SLUŽBA ZA GRADITELJSTVO, PROSTORNO
UREĐENJE
I
STAMBENO-KOMUNALNE
POSLOVE
Članak 31.
U okviru Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje
i stambeno - komunalne poslove utvrđuju se poslovi za
ukupno devet (9) izvršitelja, od toga jedan (1) rukovodeći
državni službenik, četiri (4) ostala državna službenika,
jedan (1) namještenik i tri (3) iz kategorije zaposlenika.
Radna mjesta izvršitelja u Službi za graditeljstvo,
prostorno uređenje i stambeno - komunalne poslove iz
kategorije zaposlenici utvrđuju se u Poglavlju IV ovog
Pravilnika.
1. Pomoćnik općinskog načelnika za graditeljstvo,
prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
Opis poslova: Neposredno rukovodi Službom
s ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 45. ovog
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Pravilnika i s tim u svezi planira, organizira prati i
usmjerava rad Službe i raspoređuje poslove i zadatke na
službenike i namještenike; prima, pregleda, razvrstava
i raspodjeljuje podneske i predmete, koordinira i prati
izvršenje danih poslova i zadataka, utvrđuje prijedlog
ocjena rada za državne službenike i namještenike, daje
naputke i pruža neposrednu stručnu pomoć, obavlja
najsloženije poslove iz nadležnosti Službe, odlučuje
o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem
Općinskog načelnika; kontrolira rad izvršitelja poslova
vezanih za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove; inicira, izrađuje i odgovara za
realizaciju planova, pri čemu vodi računa o utvrđenim
rokovima i prioritetima; izrađuje programe i projekte iz
nadležnosti Službe; inicira, priprema i izrađuje nacrte i
prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga
Službe; predlaže godišnji program rada Službe za koji
odgovara, donosi mjesečne i dnevne programe rada sa
rokovima i izvršiteljima; podnosi godišnje izvješće o
radu; te izvješćuje o izvršenju mjesečnih planova rada
sa podacima o pojedinačnom angažmanu službenika i
namještenika; informira općinskog načelnika o stanju u
oblasti za koju je utemeljena Služba; te obavlja i druge
poslove koje mu u nadležnost stavi Općinski načelnik, za
svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom
načelniku. Pomoćnika Općinskog načelnika postavlja
rukovoditelj tijela državne službe na razdoblje od pet (5)
godina.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; arhitektonski
fakultet, građevinski fakultet, pravni fakultet, pet (5)
godina radnog iskustva ostvarenog na poslovima svoje
struke nakon završene visoke stručne spreme; položen
ispit općeg znanja ili stručni upravni ispit; poznavanje
rada na računalu.
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: poslovi rukovodećeg državnog
službenika
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: rukovodeći državni službenik
Pozicija radnog mjesta: pomoćnik rukovoditelja tijela
državne službe
Broj izvršitelja: jedan (1)
Mandat: pet (5) godina
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o organizaciji tijela
uprave u FBiH, Zakon o građevinskom zemljištu FBiH,
Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na
nivou Federacije Bosne i Hercegovine; Zakon o građenju
HBŽ, Zakon o upravnom postupku, Zakon o komunalnim
djelatnostima HBŽ, Zakon o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ, Uredba
o poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela
državne službe Hercegbosanske županije koje obavljaju
državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i
ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa, Uredba o

Stranica 42

dopunskim poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti
tijela državne službe koje obavljaju namještenici i
poslovima pomoćne djelatnosti koje obavljaju zaposlenici,
Etički kodeks za državne službenike i namještenike u
tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Statut
Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose
na obavljanje propisanih poslova.
2. Stručni savjetnik za graditeljstvo i prostorno
uređenje
Opis poslova: Provodi utvrđenu politiku i izvršava
zakone, druge propise i opće akte iz oblasti graditeljstva
i prostornog uređenja; utvrđuje stanje u navedenoj
oblasti; priprema i poduzima odgovarajuće mjere i radnje
radi izvršavanja navedenih poslova i poduzima mjere
na sprječavanju nastanka štetnih posljedica; izrađuje
analize, izvješća, informacije i druge stručne i analitičke
materijale iz oblasti graditeljstva i prostornog uređenja;
analizira područja graditeljstva i prostornog uređenja, te
predlaže mjere za unaprjeđenje istih; prikuplja i obrađuje
informacije vezano za kreditiranje i plasman ﬁnancijskih
sredstava u navedene oblasti; obavlja stručno-tehničke
poslove kod rješavanja lokacijskih dozvola; utvrđuje
urbanističko- tehničke i posebne uvjete sukladno zakonu;
provodi izradu elaborata, studija, programa, projekata,
planova i procjena u navedenim oblastima, kao i projektnih
zadataka za navedene oblasti; podnosi izvješća o radu;
obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog
načelnika za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove, kojem i neposredno odgovara.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja; arhitektonski
ili građevinski fakultet; tri (3) godine radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
visoke stručne spreme; položen ispit općeg znanja ili
stručni upravni ispit; poznavanje rada na računalu.
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnost
Naziv grupe poslova: studijsko-analitički i stručnooperativni
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni savjetnik
Broj izvršitelja: jedan (1).
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
organizaciji tijela uprave u FBiH, Zakon o građevinskom
zemljištu FBiH, Zakon o prostornom planiranju i
korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i
Hercegovine; Zakon o građenju HBŽ, Zakon o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
HBŽ, Etički kodeks za državne službenike i namještenike
u tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Statut
Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose
na obavljanje propisanih poslova.
3. Stručni suradnik za pravne poslove
Opis poslova: sudjeluje u pripremi upravnih predmeta
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iz oblasti graditeljstva, prostornog uređenja i stambenokomunalnih poslova; rješava jednostavne upravne
stvari u prvostupanjskom upravnom postupku; vodi
postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi
službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o
tim činjenicama; provodi administrativne ovrhe rješenja i
zaključaka u skladu s zakonom; sudjeluje u stručnoj obradi
sistemskih rješenja od značaja za oblast graditeljstva,
prostornog uređenja i stambeno-komunalnih poslova;
sudjeluje u izradi informativnih ili drugih materijala u
okviru graditeljstva, prostornog uređenja i stambenokomunalnih poslova (tipska izvješća, redovite ili
periodične informacije i slično); podnosi izvješća o radu,
obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog
načelnika za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove, kojem i neposredno odgovara.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
(koji se vrednuje s 180 ili 240 ECTS bodova) ili drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni
fakultet; jedna (1) godina radnog iskustva ostvarenog na
poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne
spreme; položen ispit općeg znanja ili stručni upravni
ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnost
Naziv grupe poslova: upravno rješavanje i studijskoanalitički
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
upravnom postupku, Zakon o građevinskom zemljištu
FBiH, Zakon o prostornom planiranju i korištenju
zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine; Zakon
o građenju HBŽ, Zakon o komunalnim djelatnostima
HBŽ; Etički kodeks za državne službenike i namještenike
u tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Statut
Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose
na obavljanje propisanih poslova.
4. Stručni suradnik za graditeljstvo
Opis poslova: Planira, prati i istraživa promjene
i pojave u oblasti graditeljstva i izrađuje potrebnu
dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama i
promjenama, prikuplja, evidentira i kontrolira obradu
podataka prema metodološkim i drugim uputama; vrši
prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrolu, mjerenje,
promatranje i obradu podataka prema metodološkim i
drugim uputama, obavlja tehničke poslove kod rješavanja
građevinskih i lokacijskih dozvola; pregledava glavne i
izvedbene projekte, njihovu kompletnost i usklađenost
s lokacijskom dozvolom i posebnim uvjetima sukladno
zakonu; priopćava voditelju postupka od kojih tijela i
poduzeća je potrebno pribaviti odgovarajuće suglasnosti
o usklađenosti glavnog projekta prema odredbama
posebnih zakona; prikuplja podatke o površinama
objekata i utvrđenih pristojbi; vrši usmenu i pismenu

TOMISLAVGRAD, 2021.

korespodenciju o stručno tehničkim pitanjima kod
izgradnje objekata; obilazi teren; podnosi izvješća o radu,
obavlja i druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog
načelnika za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove, kojem i neposredno odgovara.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; arhitektonski
ili građevinski fakultet; jedna (1) godina radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
visoke stručne spreme; položen ispit općeg znanja ili
stručni upravni ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: stručno-operativni i studijskoanalitički
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: dva (2)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o građevinskom zemljištu FBiH, Zakon o prostornom
planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije
Bosne i Hercegovine; Zakon o građenju HBŽ; Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
5. Viši samostalni referent za stambeno-komunalne
poslove
Opis poslova: Obavlja poslove pripreme i analize
podataka i dokumenata iz oblasti komunalnih poslova;
priprema dokumentaciju za izradu planova i projekata iz
oblasti komunalnih poslova; predlaže lokacije, namjenu
i uređenje javnih površina; prikuplja potrebne podatke
za izradu i tehničku realizaciju planova, programa i
projekata obnove, rekonstrukcije i izgradnje objekata
komunalne infrastrukture; prikuplja i analizira podatke s
terena; radi na pribavljanju dokumentacije za izvođenje
građevinskih radova; sudjeluje u određivanju prioriteta i
prati izvršavanje planiranih poslova obnove, izgradnje i
rekonstrukcije; sastavlja izvješće o korištenju stanova s
kojima raspolaže Općina; evidentira stanarine i zakupnine
i surađuje sa službama u cilju naplate potraživanja;
zaprima i prikuplja dokumentaciju za upravno rješavanje
i ugovaranje; obavlja i druge poslove koje mu povjeri
Pomoćnik općinskog načelnika za graditeljstvo, prostorno
uređenje i stambeno-komunalne poslove, kojem i
neposredno odgovara.
Uvjeti za vršenje poslova: VŠS/VI stupanj stručne
spreme; viša građevinska škola; jedna (1) godina radnog
iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke nakon
završene visoke stručne spreme; položen stručni ispit;
poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: stručno-operativni i informativno-
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dokumentacijski
Stupanj složenosti: složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou
Federacije Bosne i Hercegovine; Zakon o građenju HBŽ;
Etički kodeks za državne službenike i namještenike u
tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Statut
Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose
na obavljanje propisanih poslova.
SLUŽBA
ZA
GEODETSKE
POSLOVE,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
KATASTAR NEKRETNINA
Članak 32.
U okviru Službe za geodetske poslove, imovinskopravne poslove i katastar nekretnina utvrđuju se poslovi
za ukupno petnaest (15) izvršitelja, od toga jedan (1)
rukovodeći državni službenik, devet (9) ostalih državnih
službenika, te pet (5) namještenika.
1. Pomoćnik Općinskog načelnika za geodetske
poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar
nekretnina
Opis poslova: Neposredno rukovodi Službom
s ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 45. ovog
Pravilnika i s tim u svezi planira, organizira prati i
usmjerava rad Službe i raspoređuje poslove i zadatke na
službenike i namještenike; prima, pregleda, razvrstava
i raspodjeljuje podneske i predmete, koordinira i prati
izvršenje danih poslova i zadataka, utvrđuje prijedlog
ocjena rada za državne službenike i namještenike, daje
naputke i pruža neposrednu stručnu pomoć, obavlja
najsloženije poslove iz nadležnosti Službe, odlučuje
o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem
Općinskog načelnika; kontrolira rad izvršitelja poslova
vezanih za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove
i katastar nekretnina; inicira, izrađuje i odgovara za
realizaciju planova, pri čemu vodi računa o utvrđenim
rokovima i prioritetima; izrađuje programe i projekte iz
nadležnosti Službe; inicira, priprema i izrađuje nacrte i
prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga
Službe; predlaže godišnji program rada Službe za koji
odgovara, donosi mjesečne i dnevne programe rada sa
rokovima i izvršiteljima; podnosi godišnje izvješće o
radu; te izvješćuje o izvršenju mjesečnih planova rada
sa podacima o pojedinačnom angažmanu službenika i
namještenika; informira općinskog načelnika o stanju u
oblasti za koju je utemeljena Služba; te obavlja i druge
poslove koje mu u nadležnost stavi Općinski načelnik, za
svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom
načelniku. Pomoćnika Općinskog načelnika postavlja
rukovoditelj tijela državne službe na razdoblje od pet (5)
godina.
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Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni
fakultet ili geodetski fakultet, pet (5) godina radnog
iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke nakon
završene visoke stručne spreme; položen ispit općeg
znanja ili stručni upravni ispit; poznavanje rada na
računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: poslovi rukovodećeg državnog
službenika
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: rukovodeći državni službenik
Pozicija radnog mjesta: pomoćnik rukovoditelja tijela
državne službe
Broj izvršitelja: jedan (1)
Mandat: pet (5) godina
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o organizaciji tijela
uprave u FBiH, Zakon o građevinskom zemljištu FBiH,
Zakon o upravnom postupku; Zakon o izvlaštenju, Zakon
o stvarnim pravima FBiH, Zakon o premjeru i katastru
zemljišta, Zakon o premjeru i katastru nekretnina, Zakon
o komasaciji, Zakon o zemljišnim knjigama u FBiH,
Zakon o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u HBŽ, Uredba o poslovima
temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe
Hercegbosanske županije koje obavljaju državni
službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanje
određenih prava iz radnog odnosa, Uredba o dopunskim
poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela
državne službe koje obavljaju namještenici i poslovima
pomoćne djelatnosti koje obavljaju zaposlenici, Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
1.3. Odsjek za geodetske poslove i katastar
nekretnina
Članak 33.
U okviru Odsjeka za geodetske poslove i katastar
nekretnina utvrđuju se poslovi i zadaci za ukupno četiri
(4) izvršitelja iz kategorije ostali državni službenici i pet
(5) izvršitelja iz kategorije namještenika.
1. Šef Odsjeka za geodetske poslove i katastar
nekretnina
Opis poslova: Neposredno rukovodi Odsjekom
s ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 46. ovog
Pravilnika i s tim u svezi organizira vršenje svih poslova
iz nadležnosti Odsjeka, raspoređuje poslove na državne
službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu
vršenja tih poslova, osigurava pravovremeno, zakonito i
pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka,
redovito usmeno ili pismeno upoznaje Pomoćnika
općinskog načelnika za geodetske poslove, imovinsko-
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pravne poslove i katastar nekretnina o stanju vršenja
poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u
vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje,
prati stručnu literaturu i propise vezane za rad Odsjeka;
nadzire poštivanje i provođenje zakonskih i drugih
propisa u Odsjeku; odgovara za zakonitu, pravovremenu,
potpunu, stručnu i racionalnu provedbu poslova; obavlja i
druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika
za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i
katastar nekretnina, za svoj rad i upravljanje neposredno
odgovara Pomoćniku općinskog načelnika za geodetske
poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni
fakultet ili geodetski fakultet; četiri (4) godine radnog
iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke nakon
završene visoke stručne spreme; položen ispit općeg
znanja ili stručni upravni ispit; poznavanje rada na
računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnost
Naziv grupe poslova: poslovi šefa unutarnje ustrojbene
jedinice
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: šef unutarnje organizacijske
jedinice
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o organizaciji tijela
uprave u FBiH, Zakon o građevinskom zemljištu FBiH,
Zakon o upravnom postupku; Zakon o izvlaštenju, Zakon
o stvarnim pravima FBiH, Zakon o premjeru i katastru
zemljišta, Zakon o premjeru i katastru nekretnina, Zakon
o komasaciji; Zakon o zemljišnim knjigama u FBiH;
Zakon o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u HBŽ, Etički kodeks za državne
službenike i namještenike u tijelima državne službe
Hercegbosanske županije, Statut Općine Tomislavgrad,
kao i drugi propisi koji se odnose na obavljanje propisanih
poslova.
2. Stručni suradnik za geodetske poslove
Opis poslova: Planira, prati i istraživa promjene i
pojave u oblasti geodetskih poslova i izrađuje potrebnu
dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama i
promjenama, prikuplja, evidentira i kontrolira obradu
podataka prema metodološkim i drugim uputama i
uspostavlja odgovarajuće dokumentacijske materijale;
obavlja poslove održavanja premjera i katastra nekretnina
u skladu sa zakonom; provodi prenošenje projekata na
teren; obavlja geodetske poslove za potrebe prostornog
uređenja; obavlja radnje u postupku eksproprijacije,
arondacije i komasacije; obavlja poslove na pripremi i
uspostavi baze podataka za potrebe prostornog planiranja,
izradi prostorno-planske dokumentacije i uspostavi
GIS-a; obavlja poslove izmjere GPS-a; podnosi izvješća
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o radu, obavlja i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka
za geodetske poslove i katastar nekretnina; za svoj rad
odgovara Šefu Odsjeka za geodetske poslove i katastar
nekretnina.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; geodetski
fakultet; jedna (1) godina radnog iskustva ostvarenog na
poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne
spreme; položen ispit općeg znanja ili stručni upravni
ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: stručno-operativni
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: dva (2)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
izvlaštenju, Zakon o stvarnim pravima FBiH, Zakon o
premjeru i katastru zemljišta, Zakon o premjeru i katastru
nekretnina, Zakon o komasaciji; Zakon o zemljišnim
knjigama u FBiH; Zakon o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ, Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
3. Viši samostalni referent za geodetske poslove i
katastar nekretnina
Opis poslova: Obavlja poslove koji se odnose na
geodetsko i drugo snimanje, mjerenje i računanje površina
i određivanje parcela radi izrade zemljišnih evidencija i
obavljanje drugih poslova pripremnog karaktera u oblasti
geodetskih poslova i katastra nekretnina, održava premjer
i katastar nekretnina u skladu sa zakonom, sudjeluje
u pripremi uspostave GIS-a i izmjere GPS-a; provodi
prenošenje projekta na teren; obavlja geodetske poslove
za potrebe prostornog uređenja; obavlja radnje u postupku
eksproprijacije, arondacije i komasacije; ažurno i
pravodobno obavlja poslove kao i zadaće koje mu povjeri
Šef Odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina;
za svoj rad odgovara Šefu Odsjeka za geodetske poslove
i katastar nekretnina.
Uvjeti za vršenje poslova: VŠS/VI stupanj; viša
geodetska škola; jedna (1) godina radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
više stručne spreme; položen stručni ispit; poznavanje
rada na računalu
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: stručno-operativni
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
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U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
izvlaštenju, Zakon o stvarnim pravima FBiH, Zakon o
premjeru i katastru zemljišta, Zakon o premjeru i katastru
nekretnina, Zakon o komasaciji; Zakon o zemljišnim
knjigama u FBiH; Zakon o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ, Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
4. Viši samostalni referent za poslove katastra
Opis poslova:Prima podneske stranaka i izdaje potvrde
o primljenim podnescima i daje informacije strankama
o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje određenih
prava iz nadležnosti Odsjeka; provodi promjene kroz
sve dijelove katastarskog operata; vrši otpis, prijepis i
obračun katastarskog prihoda radi oporezivanja; vrši
održavanje dotrajalog katastarskog operata; izdaje izvode
i prijepise posjedovnih listova; zavodi prijave u popise
promjena i popise terenskih prijava; provodi promjene
kroz posjedovne listove, popise parcela i raspored
po kulturama i klasama, protokol katastra; ažurno i
pravodobno obavlja poslove kao i zadaće koje mu povjeri
Šef Odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina;
za svoj rad odgovara Šefu Odsjeka za geodetske poslove
i katastar nekretnina.
Uvjet za vršenje poslova: VŠS/VI stupanj; viša upravna
škola; jedna (1) godina radnog iskustva ostvarenog na
poslovima svoje struke nakon završene više stručne
spreme; položen stručni ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: administrativno-tehnički
Složenost poslova: složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o stvarnim pravima FBiH, Zakon o premjeru i katastru
zemljišta, Zakon o premjeru i katastru nekretnina; Zakon
o zemljišnim knjigama u FBiH; Zakon o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
HBŽ, Etički kodeks za državne službenike i namještenike
u tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Statut
Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose
na obavljanje propisanih poslova.
5. Viši referent za geodetske poslove i katastar
nekretnina
Opis poslova: prikuplja, sređuje i obrađuje podatke
koji se dostavljaju statistici i vrši razmjenu podataka
s drugim tijelima uprave, pravnim osobama i drugim
subjektima, te ustrojava, vodi i ažurira bazu podataka iz
oblasti geodetskih poslova i katastra nekretnina; provodi
promjene u pisanom katastarskom operatu kao i promjene
u analognim i digitalnim katastarskim planovima; obavlja
geodetske poslove za potrebe prostornog uređenja;
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obavlja radnje u postupku eksproprijacije, arondacije i
komasacije; ažurno i pravodobno obavlja poslove kao i
zadaće koje mu povjeri Šef Odsjeka za geodetske poslove
i katastar nekretnina; za svoj rad odgovara Šefu Odsjeka
za geodetske poslove i katastar nekretnina.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS/IV stupanj; srednja
geodetska škola; deset (10) mjeseci radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
srednje stručne spreme; položen stručni ispit; poznavanje
rada na računalu
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
Naziv skupine poslova: informativno-dokumentacijski
Stupanj složenosti poslova: djelomično složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršitelja: tri (3)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
izvlaštenju, Zakon o stvarnim pravima FBiH, Zakon o
premjeru i katastru zemljišta, Zakon o premjeru i katastru
nekretnina, Zakon o komasaciji; Zakon o zemljišnim
knjigama u FBiH; Zakon o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ, Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
1.4. Odsjek za imovinsko-pravne poslove
Članak 34.
U okviru Odsjeka za imovinsko-pravne poslove
utvrđuju se poslovi i zadaci za ukupno pet (5) izvršitelja
iz kategorije ostali državni službenici.
1. Šef Odsjeka za imovinsko-pravne poslove
Opis poslova: Neposredno rukovodi Odsjekom
s ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 46. ovog
Pravilnika i s tim u svezi organizira vršenje svih poslova
iz nadležnosti Odsjeka, raspoređuje poslove na državne
službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu
vršenja tih poslova, osigurava pravovremeno, zakonito i
pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka,
redovito usmeno ili pismeno upoznaje Pomoćnika
općinskog načelnika za geodetske poslove, imovinskopravne poslove i katastar nekretnina o stanju vršenja
poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u
vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje,
prati stručnu literaturu i propise vezane za rad Odsjeka;
nadzire poštivanje i provođenje zakonskih i drugih
propisa u Odsjeku; odgovara za zakonitu, pravovremenu,
potpunu, stručnu i racionalnu provedbu poslova; obavlja i
druge poslove po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika
za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i
katastar nekretnina, za svoj rad i upravljanje neposredno
odgovara Pomoćniku općinskog načelnika za geodetske
poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina.
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Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni
fakultet; četiri (4) godine radnog iskustva ostvarenog na
poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne
spreme; položen ispit općeg znanja ili stručni upravni
ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnost
Naziv grupe poslova: poslovi šefa unutarnje ustrojbene
jedinice
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: šef unutarnje organizacijske
jedinice
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o organizaciji tijela
uprave u FBiH, Zakon o građevinskom zemljištu FBiH,
Zakon o upravnom postupku; Zakon o izvlaštenju, Zakon
o stvarnim pravima FBiH, Zakon o premjeru i katastru
zemljišta, Zakon o premjeru i katastru nekretnina, Zakon
o komasaciji; Zakon o zemljišnim knjigama u FBiH;
Zakon o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u HBŽ, Etički kodeks za državne
službenike i namještenike u tijelima državne službe
Hercegbosanske županije, Statut Općine Tomislavgrad,
kao i drugi propisi koji se odnose na obavljanje propisanih
poslova.
2. Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Opis poslova: vodi upravni postupak i rješava u
upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju; izrađuje
ugovore i druge akte koji se odnose na rješavanje
imovinsko-pravnih, obveznih i dužničko-vjerovničkih
odnosa u upravnom postupku, kao i rad na realizaciji
tih ugovora i akata; pruža stručnu pomoć suradnicima
i građanima i daje stručna mišljenja o prednacrtima,
nacrtima i prijedlozima propisa i akata iz nadležnosti
općine; priprema pročišćene tekstove općinskih propisa
iz djelokruga Odsjeka i Službe; podnosi izvješće o
radu; odgovara za zakonito, ažurno i uredno obavljanje
poslova kao i drugih zadaća koje mu povjeri Šef odsjeka
za imovinsko-pravne poslove; za svoj rad odgovara Šefu
odsjeka za imovinsko-pravne poslove.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni
fakultet; tri (3) godine radnog iskustva ostvarenog na
poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne
spreme; položen ispit općeg znanja ili stručni upravni
ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: poslovi upravnog rješavanja i
normativno-pravni
Stupanj složenosti: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
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Pozicija radnog mjesta: stručni savjetnik
Broj izvršitelja: dva (2)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o organizaciji tijela
uprave u FBiH, Zakon o građevinskom zemljištu FBiH,
Zakon o upravnom postupku; Zakon o izvlaštenju, Zakon
o stvarnim pravima FBiH, Zakon o premjeru i katastru
zemljišta, Zakon o premjeru i katastru nekretnina, Zakon
o komasaciji; Zakon o zemljišnim knjigama u FBiH;
Zakon o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u HBŽ, Etički kodeks za državne
službenike i namještenike u tijelima državne službe
Hercegbosanske županije, Statut Općine Tomislavgrad,
kao i drugi propisi koji se odnose na obavljanje propisanih
poslova.
3. Stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove
Opis poslova: sudjeluje u pripremi upravnih predmeta
iz oblasti geodetskih poslova, imovinsko-pravnih poslova
i katastra nekretnina; rješava jednostavne upravne
stvari u prvostupanjskom upravnom postupku; vodi
postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi
službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o
tim činjenicama; provodi administrativne ovrhe rješenja
i zaključaka u skladu s zakonom; sudjeluje u stručnoj
obradi sistemskih rješenja od značaja za navedene oblasti;
sudjeluje u izradi informativnih ili drugih materijala
u okviru Odsjeka i Službe (tipska izvješća, redovite
ili periodične informacije i slično); podnosi izvješća o
radu, obavlja i druge poslove po nalogu Šef odsjeka za
imovinsko-pravne poslove, kojem i neposredno odgovara.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni
fakultet; jedna (1) godina radnog iskustva ostvarenog na
poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne
spreme; položen ispit općeg znanja ili stručni upravni
ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv skupine poslova: upravno rješavanje i studijskoanalitički
Stupanj složenosti: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: dva (2)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o organizaciji tijela
uprave u FBiH, Zakon o građevinskom zemljištu FBiH,
Zakon o upravnom postupku; Zakon o izvlaštenju, Zakon
o stvarnim pravima FBiH, Zakon o premjeru i katastru
zemljišta, Zakon o premjeru i katastru nekretnina, Zakon
o komasaciji; Zakon o zemljišnim knjigama u FBiH;
Zakon o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u HBŽ, Etički kodeks za državne
službenike i namještenike u tijelima državne službe
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Hercegbosanske županije, Statut Općine Tomislavgrad,
kao i drugi propisi koji se odnose na obavljanje propisanih
poslova.
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
I OPĆU UPRAVU
Članak 35.
U okviru Službe za društvene djelatnosti i opću upravu
utvrđuju se poslovi za ukupno devetnaest (19) izvršitelja,
od toga jedan (1) rukovodeći državni službenik, tri (3)
iz kategorije ostalih državnih službenika, četrnaest (14)
namještenika i jedan (1) iz kategorije zaposlenika.
Radno mjesto izvršitelja u Službi za društvene
djelatnosti i opću upravu iz kategorije zaposlenici utvrđuje
se u Poglavlju IV. ovog Pravilnika.
1. Pomoćnik Općinskog načelnika za društvene
djelatnosti i opću upravu
Opis poslova: Neposredno rukovodi Službom s
ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 45. ovog Pravilnika
i s tim u svezi planira, organizira prati i usmjerava rad
Službe i raspoređuje poslove i zadatke na službenike i
namještenike; prima, pregleda, razvrstava i raspodjeljuje
podneske i predmete, koordinira i prati izvršenje danih
poslova i zadataka, utvrđuje prijedlog ocjena rada za
državne službenike i namještenike, daje naputke i pruža
neposrednu stručnu pomoć, obavlja najsloženije poslove
iz nadležnosti Službe, odlučuje o pitanjima za koje je
ovlašten posebnim rješenjem Općinskog načelnika;
kontrolira rad izvršitelja poslova vezanih za društvene
djelatnosti i opću upravu; inicira, izrađuje i odgovara za
realizaciju planova, pri čemu vodi računa o utvrđenim
rokovima i prioritetima; izrađuje programe i projekte iz
nadležnosti Službe; inicira, priprema i izrađuje nacrte i
prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga
Službe; predlaže godišnji program rada Službe za koji
odgovara, donosi mjesečne i dnevne programe rada sa
rokovima i izvršiteljima; podnosi godišnje izvješće o
radu; te izvješćuje o izvršenju mjesečnih planova rada
sa podacima o pojedinačnom angažmanu službenika i
namještenika; informira općinskog načelnika o stanju u
oblasti za koju je utemeljena Služba; te obavlja i druge
poslove koje mu u nadležnost stavi Općinski načelnik, za
svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom
načelniku. Pomoćnika Općinskog načelnika postavlja
rukovoditelj tijela državne službe na razdoblje od pet (5)
godina.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; ﬁlozofski
fakultet, pravni fakultet, pedagoški fakultet; pet (5)
godina radnog iskustva ostvarenog na poslovima svoje
struke nakon završene visoke stručne spreme; položen
ispit općeg znanja ili stručni upravni ispit; poznavanje
rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: poslovi rukovodećeg državnog
službenika
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Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: rukovodeći državni službenik
Pozicija radnog mjesta: pomoćnik rukovoditelja tijela
državne službe
Broj izvršitelja: jedan (1)
Mandat: pet (5) godina
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Zakon o lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o
organizaciji tijela uprave u FBiH; Zakon o upravnom
postupku; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
u HBŽ; Zakon o osnovnom školstvu u HBŽ; Zakon o
srednjem školstvu u HBŽ; Zakon o zdravstvenoj zaštiti
u FBiH; Zakon o sportu HBŽ-a; Zakon o matičnim
knjigama s provedbenim propisima FBiH; Zakon o
državljanstvu BiH i FBiH; Obiteljski zakon FBiH, Zakon
o zaštiti osobnih podataka, Zakon o osobnom imenu
FBiH i HBŽ, Zakon o arhivskoj građi Federacije BiH,
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći HBŽ; Uredba
o uredskom poslovanju tijela uprave i službi za upravu u
FBiH, Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa
HBŽ; Zakon o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u HBŽ; Etički kodeks za državne
službenike i namještenike u tijelima državne službe
Hercegbosanske županije, Statut Općine Tomislavgrad,
kao i drugi propisi koji se odnose na obavljanje propisanih
poslova.
2. Stručni savjetnik za opću upravu i lokalnu
samoupravu
Opis poslova: prati i primjenjuje zakonske i druge
propise iz djelokruga Službe; vodi upravni postupak iz
djelokruga Službe; analizira, inicira, priprema i izrađuje
nacrte i prijedloge općinskih i drugih propisa za koje je
Služba nadležna; inicira i poduzima mjere na poboljšanju
kvalitete usluga koje se pružaju korisnicima; radi na izradi
izvješća, informacija, analiza i drugih stručnih materijala
iz djelokruga opće uprave i lokalne samouprave; sudjeluje
u izradi godišnjih i periodičnih izvješća; brine o radu
matičnih ureda i pisarnice; vodi evidencije o pečatima
Općine, te statističke i druge evidencije u skladu s
propisima ili operativnim potrebama Službe; vodi sve
upravne postupke za koje je nadležna Služba; prati potrebu
za imenovanje članova upravnih vijeća i školskih odbora
osnovnih škola i općinskih ustanova te priprema natječaje
za popunu istih kao i prijedloge odluke o imenovanju i
razrješenju; pomaže pomoćniku Općinskog načelnika u
organiziranju i rukovođenju Službom; obavlja poslove
matičara kod zaključenja braka; pruža stručnu pomoć
zaposlenima pri obavljanju poslova u Centu za usluge
građanima, pisarnici, arhivi i matičnim uredima; obavlja
i druge poslove koje mu naloži Pomoćnik Općinskog
načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu; za
svoj rad odgovara Pomoćniku općinskog načelnika za
društvene djelatnosti i opću upravu.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni
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fakultet; tri (3) godine radnog iskustva ostvarenog na
poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne
spreme; položen ispit općeg znanja ili stručni upravni
ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: upravno rješavanje, normativnopravni i stručno-operativni
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni savjetnik
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Zakon o lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o matičnim
knjigama s provedbenim propisima FBiH; Zakon o
državljanstvu BiH i FBiH; Obiteljski zakon FBiH, Zakon
o zaštiti osobnih podataka, Zakon o osobnom imenu
FBiH i HBŽ, Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći
HBŽ; Uredba o kancelarijskom poslovanju tijela uprave
i službi za upravu u FBiH, Zakon o ovjeravanju potpisa,
rukopisa i prijepisa HBŽ; Zakon o državnim službenicima
i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ; Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
3. Stručni suradnik za usluge građanima i
informiranje
Opis poslova: organizira rad Centra za usluge građanima;
prati stručnu literaturu i propise vezane za rad Centra;
pruža stručnu pomoć djelatnicima u obavljanju pojedinih
poslova; brine se o poštivanju i provođenju zakonskih i
drugih propisa i procedura u Centru; po potrebi strankama
uručuje odgovarajuće obrasce zahtjeva i pismene upute ili
ih upućuje u odgovarajuće općinske službe; vodi računa
o rokovima u kojima se pružaju odgovori na tražene
informacije; izrađuje tjedno, mjesečno i godišnje izvješće
o pruženim uslugama u Centru; posebnu pažnju posvećuje
otvorenom i ljubaznom odnosu prema korisnicima
usluga i građanima; evidentira i oglašava na oglasnoj
ploči Općine; obavlja poslove i zadaće koje proistječu
iz Zakona o slobodi pristupa informacijama; odgovara
za zakonito, ažurno i pravodobno obavljanje poslova i
zadaća u skladu sa zakonskim propisima; obavlja i druge
poslove koje mu povjeri Pomoćnik Općinskog načelnika
za društvene djelatnosti i opću upravu; za svoj rad
neposredno odgovara Pomoćniku općinskog načelnika za
društvene djelatnosti i opću upravu.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni fakultet;
ﬁlozofski fakultet; fakultet odnosa s javnošću; jedna (1)
godina radnog iskustva ostvarenog na poslovima svoje
struke nakon završene visoke stručne spreme; položen
ispit općeg znanja ili stručni upravni ispit; poznavanje
rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
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Naziv grupe poslova: stručno-operativni i studijskoanalitički
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Zakon o lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o
zaštiti osobnih podataka; Zakon o slobodi pristupa
informacijama; Uredba o kancelarijskom poslovanju tijela
uprave i službi za upravu u FBiH, Zakon o ovjeravanju
potpisa, rukopisa i prijepisa HBŽ; Zakon o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
HBŽ; Etički kodeks za državne službenike i namještenike
u tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Statut
Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose
na obavljanje propisanih poslova.
4. Stručni suradnik za opću upravu
Opis poslova: obavlja poslove praćenja i istraživanja
promjena i pojava u oblasti društvenih djelatnosti i
opće uprave i izrađuje potrebne dokumentacije i druge
materijale o tim pojavama i promjenama; prikuplja,
sređuje, evidentira, mjeri, promatra i obrađuje podatke
prema metodološkim i drugim uputama i uspostavlja
odgovarajući dokumentacijski materijal u poslovima iz
nadležnosti Službe za društvene djelatnosti i opću upravu;
sastavlja izvješća u okviru propisane metodologije te
redovite ili periodične informacije u okviru poslova
Službe; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od
značaja za oblast društvenih djelatnosti i opće uprave;
dostavlja izvješća o radu; obavlja i druge poslove koje
mu u nadležnost stavi pomoćnik Općinskog načelnika
za društvene djelatnosti i opću upravu; za svoj rad
neposredno odgovara Pomoćniku Općinskog načelnika
za društvene djelatnosti i opću upravu.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; struke
predškolski odgoj; jedna (1) godina radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
visoke stručne spreme; položen ispit općeg znanja ili
stručni upravni ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: stručno-operativni i studijskoanalitički
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Uredba o kancelarijskom poslovanju tijela uprave i
službi za upravu u FBiH, Zakon o državnim službenicima
i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ; Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
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državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
5. Viši samostalni referent za sport
Opis poslova: prati razvitka sporta i tjelesne kulture u
svim segmentima na području općine; razmatra programe
rada ustanova i gospodarskih društava koja svojim
djelovanjem ostvaruju javni interes Općine u sportu;
ostvaruje suradnju sa sportskim društvima i klubovima,
kao i s institucijama ostalih razina vlasti koje se bave ovom
djelatnošću; priprema i organizira sportske priredbe na
području Općine; u suradnji s osnovnim školama i drugim
ustanovama priprema sportske programe i sudjeluje u
njihovoj realizaciji; uređuje sustav sportskih natjecanja
na razini Općine; usavršava sportski pomladak; organizira
male olimpijske igre i druge oblike dječjeg, omladinskog,
studentskog i invalidskog sporta; inicira mjere za
unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti; brine o sportskim
objektima koji su od značaja za Općinu; odgovara za
zakonito, ažurno i pravodobno obavljanje poslova i
zadaća u skladu sa zakonskim propisima; obavlja i druge
poslove koje mu povjeri Pomoćnik Općinskog načelnika
za društvene djelatnosti i opću upravu; za svoj rad
neposredno odgovara Pomoćniku općinskog načelnika za
društvene djelatnosti i opću upravu
Uvjeti za vršenje poslova: VŠS/VI stupanj; inženjer
prometa; jedna (1) godina radnog iskustva ostvarenog
na poslovima svoje struke nakon završene više stručne
spreme; položen stručni ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: stručno-operativni
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Zakon o lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o sportu
HBŽ-a, Zakon o državnim službenicima i namještenicima
u tijelima državne službe u HBŽ; Etički kodeks za državne
službenike i namještenike u tijelima državne službe
Hercegbosanske županije, Statut Općine Tomislavgrad,
kao i drugi propisi koji se odnose na obavljanje propisanih
poslova.
6. Viši samostalni referent za suradnju s nevladinim
organizacijama, pitanja mladih i dijasporu
Opis poslova: vodi registar mjesnih zajednica; surađuje
s mjesnim zajednicama; prati i usmjerava rad mjesnih
zajednica; osigurava javnost rada mjesnih zajednica i
njihovih tijela, pruža mjesnim zajednicama stručnu i
drugu pomoć; osigurava prikupljanje i obradu statističkih
i drugih podataka o radu mjesnih zajednica; obavlja ostale
poslove koji se tiču mjesnih zajednica; osigurava protok
informacija između nevladinih organizacija, udruga i
asocijacija mladih Općine, zavičajnih i drugih klubova
duvnjaka u inozemstvu; informira novonastale nevladine
organizacije o mogućim oblicima suradnje s Općinom;
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pruža pomoć nevladinim organizacijama u rješavanju
konkretnih problema s kojima se suočavaju u tijeku
svoga rada; priprema prijedloge suﬁnanciranja projekata
između nevladinih organizacija i Općine i odgovara za
njihovu provedbu; brine o realizaciji projekata; pomaže
nevladinim organizacijama u uključivanju u javne
rasprave od interesa za razvitak lokalne samouprave
(transparentnost trošenja javnih prihoda, namjenski
programi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika);
sudjeluje u stručnim savjetovanjima, konferencijama
i usavršavanjima vezanim za nevladine organizacije i
njihovu suradnju s lokalnom samoupravom; surađuje s
udrugama mladih u obrazovnim ustanovama na području
Općine i Povjerenstvom za mlade; surađuje s nadležnim
institucijama za registraciju i nadzor rada udruga građana
i fondacija; vodi evidenciju i surađuje s nevladinim
organizacijama i udrugama mladih na području Općine;
ostvaruje kontakte s iseljeničkim udrugama; razrađuje i
predlaže modele suradnje s iseljeništvom; prima podneske
stranaka, izdaje potvrde o primljenim podnescima, daje
informacije strankama o potrebnoj dokumentaciji za
ostvarivanje određenih prava ili izvršavanja obveza;
odgovara za zakonito, ažurno i pravodobno obavljanje
poslova i zadaća u skladu sa zakonskim propisima; obavlja
i druge poslove koje mu povjeri Pomoćnik Općinskog
načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu; za svoj
rad neposredno odgovara Pomoćniku općinskog načelnika
za društvene djelatnosti i opću upravu
Uvjeti za vršenje poslova: VŠS/VI stupanj; upravni
pravnik; jedna (1) godina radnog iskustva ostvarenog
na poslovima svoje struke nakon završene više stručne
spreme; položen stručni ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: administrativno-tehnički
Stupanj složenosti: složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Zakon o lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o slobodi
pristupa informacijama; Zakon o državnim službenicima
i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ; Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
7.Viši samostalni referent za prijem podnesaka i
uredsko poslovanje
Opis poslova: Sukladno zakonskim i drugim propisima,
prima sve vrste podneska od strane ﬁzičkih i pravnih
osoba, o čemu izdaje potvrde; u slučaju potrebe pruža
korisnicima usluga informacije vezano za podneseni
zahtjev ili im uručuje odgovarajuće obrasce; vrši prijem,
obradu i evidentiranje prispjelih računa; evidentira kroz
knjigu sve pošiljke koje se ne protokoliraju; unosi podatke
u računalo i osigurava njihovu dnevnu ažurnost; priprema
nacrte rješenja i drugih pojedinačnih akata o pitanjima iz
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oblasti društvene djelatnosti i opće uprave; odgovara za
zakonito, ažurno i pravodobno obavljanje poslova i zadaća
u skladu s propisima iz oblasti uredskog poslovanja;
podatke o korisnicima i drugim građanima do kojih
dođe kroz obavljanje poslova čuva kao službenu tajnu;
poslove obavlja u Centru za usluge građanima; odgovara
za zakonito, ažurno i pravodobno obavljanje poslova i
zadaća u skladu sa zakonskim propisima; obavlja i druge
poslove koje mu povjeri Pomoćnik Općinskog načelnika
za društvene djelatnosti i opću upravu; za svoj rad
neposredno odgovara Pomoćniku općinskog načelnika za
društvene djelatnosti i opću upravu
Uvjeti za vršenje poslova: VŠS/VI stupanj; viša
upravna škola; jedna (1) godina radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
više stručne spreme; položen stručni ispit; poznavanje
rada na računalu
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informativno-dokumentacijski i
administrativno-tehnički
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Zakon o organizaciji tijela uprave u FBiH; Uredba
o kancelarijskom poslovanju tijela uprave i službi za
upravu u FBiH; Zakon o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ; Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
8. Viši samostalni referent za poslove središnje
arhive
Opis poslova: u skladu sa zakonskim i drugim
propisima, posebno iz oblasti uredskog i arhivskog
poslovanja, vrši ulaganje arhiviranih predmeta u arhivske
fascikle te ih odlaže po godinama i skupinama; manipulira
kartotekom pasive iz ranijih godina te upisnicima i
djelovodnicima; po pisanom zahtjevu iz općinskih službi
izdaje reverse za preuzete predmete; odgovara za uredno
vođenje knjiga evidencija i druge dokumentacije, a
posebno za čuvanje arhivske građe i arhivskog materijala;
priprema materijale za arhivu; primjenjuje propisane
mjere protupožarne i druge zaštite u arhivi; odgovara
za zakonito, ažurno i pravodobno obavljanje poslova i
zadaća u skladu sa zakonskim propisima; obavlja i druge
poslove koje mu povjeri Pomoćnik Općinskog načelnika
za društvene djelatnosti i opću upravu; za svoj rad
neposredno odgovara Pomoćniku općinskog načelnika za
društvene djelatnosti i opću upravu
Uvjeti za vršenje poslova: VŠS/VI stupanj; viša škola
šumarskog smjera ili upravni pravnik; jedna (1) godina
radnog iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke
nakon završene više stručne spreme; položen stručni ispit;
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poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: administrativno-tehnički
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Zakon o organizaciji tijela uprave u FBiH; Zakon o
arhivskoj građi Federacije BiH; Uredba o kancelarijskom
poslovanju tijela uprave i službi za upravu u FBiH;
Zakon o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u HBŽ; Etički kodeks za državne
službenike i namještenike u tijelima državne službe
Hercegbosanske županije, Statut Općine Tomislavgrad,
kao i drugi propisi koji se odnose na obavljanje propisanih
poslova.
9.Viši referent za ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa
Opis poslova: po zahtjevima korisnika usluga vrši
ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa dokumenata; ovjerava
izjave građana u službenim prostorijama općine ili na
terenu u skladu s općinskim propisima ili operativnim
planovima Službe; poslove obavlja u Centru za usluge
građanima; podatke o korisnicima i drugim građanima
do kojih dođe kroz obavljanje poslova čuva kao službenu
tajnu; odgovara za zakonito, ažurno i pravodobno
obavljanje poslova i zadaća u skladu sa zakonskim
propisima; obavlja i druge poslove koje mu povjeri
Pomoćnik Općinskog načelnika za društvene djelatnosti
i opću upravu; za svoj rad neposredno odgovara
Pomoćniku općinskog načelnika za društvene djelatnosti
i opću upravu
Uvjeti za vršenje poslova: SSS/IV stupanj; gimnazija;
ekonomska struka; upravni referent; elektrotehničar;
kemijski tehničar; strojarski tehničar, deset (10) mjeseci
radnog iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke
nakon završene srednje stručne spreme; položen stručni
ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: administrativno-tehnički
Stupanj složenosti poslova: djelomično složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršitelja: dva (2)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Zakon o organizaciji tijela uprave u FBiH; Uredba o
kancelarijskom poslovanju tijela uprave i službi za upravu
u FBiH, Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa
HBŽ; Zakon o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u HBŽ; Etički kodeks za državne
službenike i namještenike u tijelima državne službe
Hercegbosanske županije, Statut Općine Tomislavgrad,
kao i drugi propisi koji se odnose na obavljanje propisanih
poslova.
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10. Viši referent za poslove središnje pisarnice
Opis poslova: preuzima primljene podneske; vrši
združivanje akata; unosi podatke u računalo; upisuje
upravne i druge predmete u osnovne i pomoćne knjige
evidencije predmeta i akata; vodi i održava dnevno
ažurnom evidenciju o kretanju i stanju predmeta; vodi
arhiviranje, kretanje i evidenciju predmeta po kartoteci
ranijih godina i rokovnik predmeta; uvodi spise u internu
dostavnu knjigu i dostavlja ih u općinske službe na
rješavanje; adaktira spise; razvrstava poštu koju otpremaju
općinske službe putem internih knjiga; razvrstava prispjele
dostavnice, ulaže ih i upisuje u spise predmeta; prima
prijedloge za narudžbe spisa; daje sve potrebne podatke
o kretanju spisa službenicima ili podnositeljima zahtjeva;
odgovara za ažurno i pravodobno obavljanje poslova i
zadaća u skladu sa zakonskim i drugim propisima; posao
obavlja u Centru za usluge građanima; obavlja i druge
poslove koje mu povjeri Pomoćnik Općinskog načelnika
za društvene djelatnosti i opću upravu; za svoj rad
neposredno odgovara Pomoćniku općinskog načelnika za
društvene djelatnosti i opću upravu
Uvjeti za vršenje poslova: SSS/IV stupanj; gimnazija,
upravni referent; deset (10) mjeseci radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
srednje stručne spreme; položen stručni ispit; poznavanje
rada na računalu
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: administrativno-tehnički
Stupanj složenosti poslova: djelomično složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Zakon o organizaciji tijela uprave u FBiH; Uredba
o kancelarijskom poslovanju tijela uprave i službi za
upravu u FBiH, Zakon o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ; Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
11. Viši referent za vođenje matičnih knjiga
Opis poslova: obavlja poslove novog upisa ili promjene
unesenih podataka u matičnim knjigama rođenih,
vjenčanih, umrlih i državljana; izdaje izvatke i uvjerenja
iz matičnih knjiga; sastavlja smrtovnice za umrle osobe
i dostavlja ih nadležnim sudovima; izvješće o smrti
dostavlja nadležnim tijelima i službama radi brisanja iz
evidencija; o novorođenim, vjenčanim i umrlim osobama
popunjava statističke upitnike; po potrebi vrši provjeru
podataka za policijske uprave; odgovara za ažurnost
i urednost protokola matične evidencije; vrši upise
jedinstvenih matičnih brojeva građana u matične knjige;
izdaje propisana uvjerenja; unosi podatke u računalo i
održava ih dnevno ažurnim; podatke o građanima do
kojih dođe prilikom obavljanja poslova čuva kao službenu
tajnu; obavlja poslove registracije birača; odgovara za
ažurno i pravodobno obavljanje poslova i zadaća u skladu

Stranica 52

sa zakonskim i drugim propisima; posao obavlja u Centru
za usluge građanima; obavlja i druge poslove koje mu
povjeri Pomoćnik Općinskog načelnika za društvene
djelatnosti i opću upravu; za svoj rad neposredno odgovara
Pomoćniku općinskog načelnika za društvene djelatnosti
i opću upravu
Uvjeti za vršenje poslova: SSS/IV stupanj; gimnazija,
upravni referent, tehničar cestovnog prometa, ekonomski
tehničar, kemijski tehničar; deset (10) mjeseci radnog
iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke nakon
završene srednje stručne spreme; položen stručni ispit i
poseban ispit za matičara; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: administrativno-tehnički
Stupanj složenosti: djelomično složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršitelja: sedam (7)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Zakon o lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o
matičnim knjigama s provedbenim propisima FBiH;
Zakon o državljanstvu BiH i FBiH; Zakon o zaštiti
osobnih podataka; Zakon o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ; Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
SLUŽBA ZA PITANJA BRANITELJA
I ZAJEDNIČKE POSLOVE
Članak 36.
U okviru Službe za pitanja branitelja i zajedničke
poslove utvrđuju se elementi radnog mjesta za ukupno
četrnaest (14) izvršitelja, od toga jedan (1) rukovodeći
državni službenik, tri (3) ostala državna službenika, tri (3)
namještenika i sedam (7) iz kategorije zaposlenika.
Radna mjesta izvršitelja u Službi za pitanja branitelja u
zajedničke poslove iz kategorije zaposlenici utvrđuju se u
Poglavlju IV. ovog Pravilnika.
1.Pomoćnik Općinskog načelnika za pitanja
branitelja i zajedničke poslove
Opis poslova: Neposredno rukovodi Službom s
ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 45. ovog Pravilnika
i s tim u svezi planira, organizira prati i usmjerava rad
Službe i raspoređuje poslove i zadatke na službenike i
namještenike; prima, pregleda, razvrstava i raspodjeljuje
podneske i predmete, koordinira i prati izvršenje danih
poslova i zadataka, utvrđuje prijedlog ocjena rada za
državne službenike i namještenike, daje naputke i pruža
neposrednu stručnu pomoć, obavlja najsloženije poslove
iz nadležnosti Službe, odlučuje o pitanjima za koje je
ovlašten posebnim rješenjem Općinskog načelnika;
kontrolira rad izvršitelja poslova vezanih za pitanja
branitelja i zajedničke poslove; inicira, izrađuje i odgovara
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za realizaciju planova, pri čemu vodi računa o utvrđenim
rokovima i prioritetima; izrađuje programe i projekte iz
nadležnosti Službe; inicira, priprema i izrađuje nacrte i
prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga
Službe; predlaže godišnji program rada Službe za koji
odgovara, donosi mjesečne i dnevne programe rada sa
rokovima i izvršiteljima; podnosi godišnje izvješće o
radu; te izvješćuje o izvršenju mjesečnih planova rada
sa podacima o pojedinačnom angažmanu službenika i
namještenika; informira općinskog načelnika o stanju u
oblasti za koju je utemeljena Služba; te obavlja i druge
poslove koje mu u nadležnost stavi Općinski načelnik, za
svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom
načelniku. Pomoćnika Općinskog načelnika postavlja
rukovoditelj tijela državne službe na razdoblje od pet (5)
godina.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
(koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja:
ekonomski fakultet, pravni fakultet, elektrotehnički
fakultet, strojarski fakultet, šumarski fakultet, agronomski
fakultet, tehnološki fakultet, poljoprivredni fakultet,
pedagoški fakultet, građevinski fakultet, arhitektonski
fakultet, prometni fakultet; pet (5) godina radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
visoke stručne spreme; položen ispit općeg znanja ili
stručni upravni ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: poslovi rukovodećeg državnog
službenika
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: rukovodeći državni službenik
Pozicija radnog mjesta: pomoćnik rukovoditelja tijela
državne službe
Broj izvršitelja: jedan (1)
Mandat: pet (5) godina
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o organizaciji tijela
uprave u FBiH; Zakon o upravnom postupku; Zakon o
pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH; Zakon
o dopunskim pravima branitelja HBŽ; Zakon o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
HBŽ; Etički kodeks za državne službenike i namještenike
u tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Statut
Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose
na obavljanje propisanih poslova.
7.1. Odsjek za pitanja branitelja
Članak 37.
U okviru Odsjeka za pitanja branitelja utvrđuju se
poslovi i zadaci za ukupno dva (2) izvršitelja iz kategorije
ostali državni službenici i dva (2) izvršitelja iz kategorije
namještenika.

1.Šef Odsjeka za pitanja branitelja
Opis poslova: Neposredno rukovodi Odsjekom
s ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 46. ovog
Pravilnika i s tim u svezi organizira vršenje svih poslova
iz nadležnosti Odsjeka, raspoređuje poslove na državne
službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu
vršenja tih poslova, osigurava pravovremeno, zakonito i
pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka,
redovito usmeno ili pismeno upoznaje Pomoćnika
općinskog načelnika za pitanja branitelja i zajedničke
poslove o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti,
problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže
mjere za njihovo rješavanje, prati stručnu literaturu
i propise vezane za rad Odsjeka; nadzire poštivanje
i provođenje zakonskih i drugih propisa u Odsjeku;
odgovara za zakonitu, pravovremenu, potpunu, stručnu
i racionalnu provedbu poslova; obavlja i druge poslove
po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika za pitanja
branitelja i zajedničke poslove, za svoj rad i upravljanje
neposredno odgovara Pomoćniku općinskog načelnika za
pitanja branitelja i zajedničke poslove.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; ekonomski
fakultet, pravni fakultet, prometni fakultet, fakultet
elektrotehnike, strojarski fakultet, ﬁlozofski fakultet; četiri
(4) godine radnog iskustva ostvarenog na poslovima svoje
struke nakon završene visoke stručne spreme; položen
ispit općeg znanja ili stručni upravni ispit; poznavanje
rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnost
Naziv grupe poslova: poslovi šefa unutarnje ustrojbene
jedinice
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: šef unutarnje organizacijske
jedinice
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o organizaciji tijela
uprave u FBiH, Zakon o pravima branitelja i članova
njihovih obitelji FBiH; Zakon o dopunskim pravima
branitelja HBŽ; Zakon o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ, Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
2. Stručni suradnik za pitanja branitelja
Opis poslova: sudjeluje u pripremi upravnih predmeta iz
oblasti braniteljsko-invalidske zaštite; rješava jednostavne
upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku;
vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne
vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja
o tim činjenicama; inicira program razvitka i mjere za
unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti; sudjeluje u stručnoj
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obradi sistemskih rješenja od značaja za navedenu oblast;
sudjeluje u izradi informativnih ili drugih materijala u
okviru Odsjeka i Službe (tipska izvješća, redovite ili
periodične informacije i slično); podnosi izvješća o radu,
obavlja i druge poslove po nalogu Šef odsjeka za pitanja
branitelja, kojem i neposredno odgovara.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni
fakultet; jedna (1) godina radnog iskustva ostvarenog na
poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne
spreme; položen stručni ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: upravno rješavanje i studijskoanalitički
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o organizaciji tijela uprave u FBiH, Zakon o pravima
branitelja i članova njihovih obitelji FBiH; Zakon o
dopunskim pravima branitelja HBŽ; Etički kodeks za
državne službenike i namještenike u tijelima državne
službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
3. Viši samostalni referent za pitanja branitelja
Opis poslova: unosi, koordinira i formira bazu
podataka iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite;
pomaže i sudjeluje u sjednicama Povjerenstva za pitanja
branitelja i stradalnika Domovinskog rata i vodi zapisnike
sa sjednica; vrši računalnu obradu svih odluka iz navedene
oblasti (rješenja, zaključaka, informacija i slično); vodi
evidenciju zahtjeva i kretanja predmeta; kontaktira,
organizira i dostavlja predmete prvostupanjskoj liječničkoj
komisiji; vodi evidenciju o potrebnim podacima o
korisnicima prava branitelja i stradalnika Domovinskog
rata; obavlja poslove vođenja statističkih pokazatelja;
izdaje potvrde strankama na temelju službene evidencije;
obavlja poslove kompletiranja dokumentacije vezane
za upućivanje na liječenje i liječničku komisiju; daje
podatke za izradu informacija, analiza i izvješća; vodi
arhivu predmeta korisnika prava branitelja i stradalnika
Domovinskog rata u Službi; ostvaruje tehničku suradnju
s vojnim, socijalnim i drugim strukturama na dopunskoj
zaštiti; osobno je odgovoran za zakonito i ažurno
obavljanje poslova; obavlja i druge poslove koje mu u
zadaću stavi šef Odsjeka za pitanja branitelja; za svoj rad
odgovara šefu Odsjeka za pitanja branitelja.
Uvjeti za vršenje poslova: VŠS/VI stupanj stručne
spreme, viša ekonomska škola; viša prometna škola;
upravno pravo; jedna (1) godina radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
više stručne spreme; položen stručni ispit; poznavanje
rada na računalu.
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Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informativno-dokumentacijski i
administrativno-tehnički
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH;
Zakon o dopunskim pravima branitelja HBŽ; Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
4. Viši referent za administrativne poslove
Opis poslova: prikuplja, sređuje i obrađuje podatke koji
se dostavljaju statistici i vrši razmjenu podataka s drugim
tijelima uprave, pravnim osobama i drugim subjektima,
te ustrojava, vodi i ažurira bazu podataka iz oblasti
braniteljsko-invalidske zaštite; vrši poslove uredskog
poslovanja i arhiviranja predmeta i spisa i dostavlja istih
arhivi i pisarnici; vodi računa o pravodobnoj nabavi i
raspoređivanju uredskog i drugog materijala za potrebe
Odsjeka i Službe; vodi interne evidencije i sastavlja
mjesečna i druga izvješća o stanju predmeta; prima
stranke i daje im tehničke upute o pitanjima iz nadležnosti
Odsjeka; obavlja i druge poslove koje mu povjeri šef
Odsjeka za pitanja branitelja; za svoj rad odgovara šefu
Odsjeka za pitanja branitelja.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS/IV stupanj; gimnazija;
ekonomska škola; upravni referent; položen stručni ispit;
poznavanje rada na računalu; deset (10) mjeseci radnog
iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke nakon
završene stručne spreme
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: informativno-dokumentacijski
Stupanj složenosti: djelomično složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH;
Zakon o dopunskim pravima branitelja HBŽ; Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
7.2. Odsjek zajedničkih poslova
Članak 38.
U okviru Odsjeka zajedničkih poslova utvrđuju se
poslovi i zadaci za ukupno devet (9) izvršitelja i to jedan
(1) izvršitelj iz kategorije ostali državni službenici, jedan
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(1) izvršitelj iz kategorije namještenika i sedam (7)
izvršitelja iz kategorije zaposlenika.
Radna mjesta izvršitelja u Odsjeku zajedničkih poslova
iz kategorije zaposlenici utvrđuju se u Poglavlju IV ovog
Pravilnika.
1. Šef Odsjeka zajedničkih poslova
Opis poslova: Neposredno rukovodi Odsjekom
s ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 46. ovog
Pravilnika i s tim u svezi organizira vršenje svih poslova
iz nadležnosti Odsjeka, raspoređuje poslove na državne
službenike i namještenike i daje bliže upute o načinu
vršenja tih poslova, osigurava pravovremeno, zakonito i
pravilno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka,
redovito usmeno ili pismeno upoznaje Pomoćnika
općinskog načelnika za pitanja branitelja i zajedničke
poslove o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti,
problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže
mjere za njihovo rješavanje, prati stručnu literaturu
i propise vezane za rad Odsjeka; nadzire poštivanje
i provođenje zakonskih i drugih propisa u Odsjeku;
odgovara za zakonitu, pravovremenu, potpunu, stručnu
i racionalnu provedbu poslova; obavlja i druge poslove
po nalogu Pomoćnika općinskog načelnika za pitanja
branitelja i zajedničke poslove, za svoj rad i upravljanje
neposredno odgovara Pomoćniku općinskog načelnika za
pitanja branitelja i zajedničke poslove.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; ekonomski
fakultet, pravni fakultet, četiri (4) godine radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
visoke stručne spreme; položen ispit općeg znanja ili
stručni upravni ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnost
Naziv grupe poslova: poslovi šefa unutarnje ustrojbene
jedinice
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: šef unutarnje organizacijske
jedinice
Broj izvršitelja: jedan (1)
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sustava; obrađuje podatke i informacije na računalu;
koordinira i vrši provjeru podataka korisnika računala
u Općini; sudjeluje u poslovima računalnog praćenja
i prezentiranja svih događaja relevantnih za rad službi
i predstavničke vlasti Općine; doprinosi učinkovitosti
obavljanja informatičkih poslova i zadaća; izvršava mjere
za poboljšanje ažurnosti i kvalitete pojedinih poslova
koji se obavljaju uz pomoć računala; vodi protokol
i brine se o dokumentaciji informatičkih poslova;
izrađuje jednostavnija programska rješenja; sudjeluje u
pripremanju računalne potpore i informacija vezanih za
kontakte javnih službi, državnih tijela i drugih subjekata
s tijelima uprave i službama Općine Tomislavgrad;
pomaže u izradi tenderske dokumentacije za nabave iz
oblasti informatičke i elektroničke opreme; sudjeluje
u izradi mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća o
radu općinskih tijela kao i mjesečnih i ostalih operativnih
programa rada općinskih tijela; obavlja i druge poslove
po nalogu šefa Odsjeka zajedničkih poslova; za svoj rad
odgovara šefu Odsjeka zajedničkih poslova.
Uvjeti za vršenje poslova: VŠS/VI stupanj;
računarstvo; posjedovanje speciﬁčnih znanja iz oblasti
informatike (održavanje računalnih mreža, hardvera i
softvera i drugo); položen stručni ispit; jedna (1) godina
radnog iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke
nakon završene više stručne spreme
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
Naziv skupine poslova: stručno-operativni i
informativno-dokumentacijski
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši samostalni referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o organizaciji tijela uprave u FBiH; Zakon o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
HBŽ, Etički kodeks za državne službenike i namještenike
u tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Statut
Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose
na obavljanje propisanih poslova.
SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU

U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o organizaciji tijela
uprave u FBiH, Zakon o radu FBiH; Zakon o radu HBŽ;
Zakon o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u HBŽ, Etički kodeks za državne
službenike i namještenike u tijelima državne službe
Hercegbosanske županije, Statut Općine Tomislavgrad,
kao i drugi propisi koji se odnose na obavljanje propisanih
poslova.
2. Viši samostalni referent - administrator lokalne
mreže računala
Opis poslova: Odgovoran je za ispravnost lokalne
mreže računala, ispravnost računalne opreme i otklanjanje
jednostavnijih kvarova na uređajima informatičkog

Članak 39.
U okviru Službe utvrđuju se poslovi i zadaci za ukupno
trinaest (13) izvršitelja, od toga jedan (1) rukovodeći
državni službenik, jedan (1) iz kategorije ostalih državnih
službenika, jedan (1) iz kategorije namještenika i deset
(10) iz kategorije zaposlenika.
Radna mjesta izvršitelja u Službi za civilnu zaštitu iz
kategorije zaposlenici utvrđuju se u Poglavlju IV. ovog
Pravilnika.
1.Pomoćnik Općinskog načelnika za civilnu zaštitu
Opis poslova: Neposredno rukovodi Službom s
ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 45. ovog Pravilnika
i s tim u svezi planira, organizira prati i usmjerava rad
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Službe i raspoređuje poslove i zadatke na službenike i
namještenike; prima, pregleda, razvrstava i raspodjeljuje
podneske i predmete, koordinira i prati izvršenje danih
poslova i zadataka, utvrđuje prijedlog ocjena rada
za državne službenike i namještenike, daje naputke i
pruža neposrednu stručnu pomoć, obavlja najsloženije
poslove iz nadležnosti Službe, odlučuje o pitanjima
za koje je ovlašten posebnim rješenjem Općinskog
načelnika; kontrolira rad izvršitelja poslova vezanih za
pitanja civilne zaštite; inicira, izrađuje i odgovara za
realizaciju planova, pri čemu vodi računa o utvrđenim
rokovima i prioritetima; izrađuje programe i projekte iz
nadležnosti Službe; inicira, priprema i izrađuje nacrte i
prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga
Službe; predlaže godišnji program rada Službe za koji
odgovara, donosi mjesečne i dnevne programe rada sa
rokovima i izvršiteljima; podnosi godišnje izvješće o
radu; te izvješćuje o izvršenju mjesečnih planova rada
sa podacima o pojedinačnom angažmanu službenika i
namještenika; informira općinskog načelnika o stanju u
oblasti za koju je utemeljena Služba; te obavlja i druge
poslove koje mu u nadležnost stavi Općinski načelnik, za
svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom
načelniku. Pomoćnika Općinskog načelnika postavlja
rukovoditelj tijela državne službe na razdoblje od pet (5)
godina.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja: ekonomski
fakultet, pravni fakultet, elektrotehnički fakultet,
strojarski fakultet, šumarski fakultet, agronomski fakultet,
tehnološki fakultet, poljoprivredni fakultet, pedagoški
fakultet, građevinski fakultet, arhitektonski fakultet,
prometni fakultet; veterinarski fakultet; pet (5) godina
radnog iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke
nakon završene visoke stručne spreme; položen ispit
općeg znanja ili stručni upravni ispit; poznavanje rada na
računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: poslovi rukovodećeg državnog
službenika
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: rukovodeći državni službenik
Pozicija radnog mjesta: pomoćnik rukovoditelja tijela
državne službe
Broj izvršitelja: jedan (1)
Mandat: pet (5) godina
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o organizaciji
tijela uprave u FBiH; Zakon o upravnom postupku;
Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara
od prirodnih i drugih nesreća FBiH; Zakon o zaštiti od
požara i vatrogastvu FBiH; Zakon o zaštiti od požara
HBŽ; Zakon o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u HBŽ; Etički kodeks za državne
službenike i namještenike u tijelima državne službe
Hercegbosanske županije, Statut Općine Tomislavgrad,

Stranica 56

kao i drugi propisi koji se odnose na obavljanje propisanih
poslova.
2. Stručni suradnik za civilnu zaštitu
Opis poslova: obavlja stručnu obradu sistemskih
rješenja od značaja za civilnu zaštitu; obavlja izradu
raščlambenih, informativnih i drugih materijala u okviru
propisane metodologije (tipska izvješća, redovite ili
periodične informacije i sl.) iz oblasti civilne zaštite,
zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih
dobara od prirodnih, ratnih i drugih nesreća većih
razmjera, evakuacije, zbrinjavanje ugroženih i nastradalih,
zaštitu i spašavanje od požara, zaštite okoliša, zaštite bilja
i biljnih proizvoda; prati i istražuje promjene i pojave
u oblasti civilne zaštite i izrađuje potrebe dokumente i
druge materijale o tim promjenama i pojavama; prikuplja,
sređuje i evidentira podatke prema metodološkim i drugim
uputama i uspostavlja odgovarajuće dokumentacijske
materijale iz navedene oblasti; rukovatelj je plana
organiziranja i djelovanja Općinskog stožera civilne
zaštite, plana mobilizacije i plana za izvanredne situacije;
rukovodi radom Centra za MIU u slučaju prirodnih i
drugih nesreća i druge poslove u vezi s obavještavanjem
i uzbunjivanjem; dostavlja izvješća o radu; vrši i druge
poslove koje mu u zadaću stavi Pomoćnik općinskog
načelnika za civilnu zaštitu; član je Općinskog stožera
civilne zaštite; za svoj rad odgovara Pomoćniku općinskog
načelnika za civilnu zaštitu.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; novinarske
struke; položen ispit općeg znanja ili stručni upravni ispit;
poznavanje rada na računalu; jedna (1) godina radnog
iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke nakon
završene visoke stručne spreme
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: studijsko-analitički i stručnooperativni
Stupanj složenosti: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća FBiH; Zakon o zaštiti od požara i
vatrogastvu FBiH; Zakon o zaštiti od požara HBŽ; Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
3. Viši referent za administrativne poslove, MTS i
opremu
Opis poslova: Odgovoran je za rukovanje MTS-ima i
pravilnim uskladištenjem; vodi evidenciju ulaza i izlaza
MTS-a i opreme iz skladišta; brine o stanju opreme i
poduzima mjere zaštite od propadanja; predlaže otpis

Stranica 57

MTS-a za koje je istekao rok; sudjeluje i pomaže na terenu
u izvršavanju planiranih ili izvanrednih poslova i zadaća;
vođenje službenih evidencija, ažuriranje i izdavanje
uvjerenja i drugih akata o činjenicama iz tih evidencija;
vrši poslove uredskog poslovanja i arhiviranja predmeta
i spisa i dostavlja iste arhivi i pisarnici; obavlja poslove i
zadatke u Općinskom operativnom centru civilne zaštite
sukladne poziciji radnog mjesta; vrši i druge poslove
koje mu u zadaću stavi Pomoćnik Općinskog načelnika
za civilnu zaštitu; za svoj rad odgovara Pomoćniku
općinskog načelnika za civilnu zaštitu.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS/IV stupanj; gimnazija,
ekonomska škola, upravni referent; položen stručni ispit;
poznavanje rada na računalu; deset (10) mjeseci radnog
iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke nakon
završene stručne spreme
Vrsta djelatnosti: dopunski poslovi temeljne djelatnosti
djelatnosti
Naziv grupe poslova: administrativno-tehnički
Stupanj složenosti: djelomično složeni
Status izvršitelja: namještenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća FBiH; Zakon o zaštiti od požara i
vatrogastvu FBiH; Zakon o zaštiti od požara HBŽ; Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.

1.
SLUŽBA ZA PLANIRANJE RAZVOJA I
INVESTICIJE
Članak 40.
U okviru Službe utvrđuju se poslovi i zadaci za ukupno
četiri (4) izvršitelja, od toga jedan (1) rukovodeći državni
službenik i tri (3) državna službenika iz kategorije ostali
državni službenici.
1. Pomoćnik općinskog načelnika za planiranje
razvoja i investicije
Opis poslova: Neposredno rukovodi Službom s
ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 45. ovog Pravilnika
i s tim u svezi planira, organizira prati i usmjerava rad
Službe i raspoređuje poslove i zadatke na službenike i
namještenike; prima, pregleda, razvrstava i raspodjeljuje
podneske i predmete, koordinira i prati izvršenje danih
poslova i zadataka, utvrđuje prijedlog ocjena rada za
državne službenike i namještenike, daje naputke i pruža
neposrednu stručnu pomoć, obavlja najsloženije poslove
iz nadležnosti Službe, odlučuje o pitanjima za koje je
ovlašten posebnim rješenjem Općinskog načelnika;
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kontrolira rad izvršitelja poslova vezanih za pitanja
planiranja razvoja i investicije; inicira, izrađuje i odgovara
za realizaciju planova, pri čemu vodi računa o utvrđenim
rokovima i prioritetima; izrađuje programe i projekte iz
nadležnosti Službe; inicira, priprema i izrađuje nacrte i
prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga
Službe; predlaže godišnji program rada Službe za koji
odgovara, donosi mjesečne i dnevne programe rada sa
rokovima i izvršiteljima; podnosi godišnje izvješće o
radu; te izvješćuje o izvršenju mjesečnih planova rada
sa podacima o pojedinačnom angažmanu službenika i
namještenika; informira općinskog načelnika o stanju u
oblasti za koju je utemeljena Služba; te obavlja i druge
poslove koje mu u nadležnost stavi Općinski načelnik, za
svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Općinskom
načelniku. Pomoćnika Općinskog načelnika postavlja
rukovoditelj tijela državne službe na razdoblje od pet (5)
godina.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja: ekonomski
fakultet, pravni fakultet; pet (5) godina radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
visoke stručne spreme; položen ispit općeg znanja ili
stručni upravni ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: poslovi rukovodećeg državnog
službenika
Stupanj složenosti poslova: najsloženiji
Status izvršitelja: rukovodeći državni službenik
Pozicija radnog mjesta: pomoćnik rukovoditelja tijela
državne službe
Broj izvršitelja: jedan (1)
Mandat: pet (5) godina
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o lokalnoj upravi i samoupravi, Zakon o organizaciji
tijela uprave u FBiH; Zakon o upravnom postupku;
Zakon o javnim nabavama BiH; Pravilnik o praćenju
postupaka javnih nabava BiH; Zakon o slobodi pristupa
informacijama; Zakon o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ; Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
2. Stručni savjetnik za infrastrukturu i javne
objekte
Opis poslova: provodi i izvršava zakone, druge propise
i opće akte potrebne za provođenje procedure ustupanja
radova, projektiranje i izvođenje infrastrukturnih i javnih
objekata za koje je investitor ili ih suﬁnancira Općina
Tomislavgrad; priprema natječajnu dokumentaciju za
investicijske programe; poduzima odgovarajuće mjere,
radnje i postupke oko pripreme i provođenja revizije
projektne dokumentacije, nadzora nad izvođenjem radova
i druge poslove vezane za izgradnju infrastrukturnih i
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javnih objekata; skrbi o davanju na korištenje i upravljanje
izgrađenih objekata infrastrukture javnim poduzećima,
koncesionarima ili ustanovama; sudjeluje u pripremanju
natječajne i projektne dokumentacije za EU fondove i
povlačenju sredstava iz EU fondova, u postupku podnosi
izvješća o radu; obavlja i druge poslove koje mu u obvezu
stavi Pomoćnik Općinskog načelnika za planiranje razvoja
i investicije; za svoj rad odgovara Pomoćniku općinskog
načelnika za planiranje razvoja i investicije.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; arhitektonski
ili građevinski fakultet; položen ispit općeg znanja ili
stručni upravni ispit; poznavanje rada na računalu; tri (3)
godine radnog iskustva ostvarenog na poslovima svoje
struke nakon završene visoke stručne spreme
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: stručno-operativni
Stupanj složenosti: najsloženiji
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni savjetnik
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
organizaciji tijela uprave u FBiH; Zakon o upravnom
postupku; Zakon o javnim nabavama BiH; Pravilnik o
praćenju postupaka javnih nabava BiH; Zakon o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
HBŽ; Etički kodeks za državne službenike i namještenike
u tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Statut
Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose
na obavljanje propisanih poslova.
3. Stručni suradnik za pravne poslove
Opis poslova: sudjeluje u pripremi upravnih predmeta
iz oblasti planiranja razvoja i investicija; rješava
jednostavne upravne stvari u prvostupanjskom upravnom
postupku; obavlja pravne poslove pri realiziranju
investicijskih programa; vodi postupak radi utvrđivanja
činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje
odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama; inicira program
razvitka i mjere za unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti;
sudjeluje u stručnoj obradi sistemskih rješenja od značaja
za navedenu oblast; sudjeluje u izradi informativnih
ili drugih materijala u okviru Službe (tipska izvješća,
redovite ili periodične informacije i slično); sudjeluje u
pripremanju natječajne i projektne dokumentacije za EU
fondove i povlačenju sredstava iz EU fondova; podnosi
izvješća o radu, obavlja i druge poslove koje mu u obvezu
stavi Pomoćnik Općinskog načelnika za planiranje razvoja
i investicije; za svoj rad odgovara Pomoćniku općinskog
načelnika za planiranje razvoja i investicije.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 180 ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni
fakultet; jedna (1) godina radnog iskustva ostvarenog na
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poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne
spreme; položen stručni ispit; poznavanje rada na računalu
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: upravno rješavanje i studijskoanalitički
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon o
upravnom postupku; Zakon o javnim nabavama BiH;
Pravilnik o praćenju postupaka javnih nabava BiH; Zakon
o slobodi pristupa informacijama; Zakon o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
HBŽ; Etički kodeks za državne službenike i namještenike
u tijelima državne službe Hercegbosanske županije, Statut
Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose
na obavljanje propisanih poslova.
4. Stručni suradnik za fondove Europske unije
Opis poslova: Prati dostupne izvore ﬁnanciranja
Europske unije (EU) za realizaciju projekata; priprema
i kandidira projekte za ﬁnanciranje od pred pristupnih
fondova EU, u suradnji s drugim službama; prati
realizaciju projekata ﬁnanciranih od EU i s tim u vezi
priprema potrebna izvješća o realizaciji projekata; pruža
potporu svim službama u pripremi projekata i projektnih
prijedloga; organizira obuke drugih uposlenika u svim
službama o upravljanju projektnim ciklusom; surađuje
sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja
fondovima EU; obavlja pripremu informacije za javnost
o projektima ﬁnanciranima od strane EU; vodi bazu
podataka o provedenim projektima ﬁnanciranim od EU,
projektima u procesu provedbe i projektima u pripremi;
obavlja i druge srodne poslove koji se odnose na pripremu
i realizaciju projekata koji se ﬁnanciraju iz pred pristupnih
fondova EU, obavlja i druge poslove koje mu u obvezu
stavi Pomoćnik Općinskog načelnika za planiranje razvoja
i investicije; za svoj rad odgovara Pomoćniku općinskog
načelnika za planiranje razvoja i investicije.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj, odnosno
visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa
180 ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sustava studiranja; pravni fakultet, ekonomski
fakultet, jedna (1) godina radnog iskustva ostvarenog na
poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne
spreme, položen ispit općeg znanja ili stručni upravni
ispit, poznavanje rada na računalu; poznavanje engleskog
jezika
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: stručno-operativni
Stupanj složenosti poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Zakon o javnim nabavama BiH; Pravilnik o praćenju
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postupaka javnih nabava BiH; Zakon o slobodi pristupa
informacijama; Zakon o državnim službenicima i
namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ; Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
IV - SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
ZAPOSLENIKA
Članak 41.
Zaposlenici niže, srednje i više stručne spreme
obavljaju poslove pomoćne djelatnosti, odnosno poslove
koji doprinose da se poslovi temeljne djelatnosti i
dopunski poslovi temeljne djelatnosti mogu u cjelini,
pravilno i eﬁkasno obavljati i za čije obavljanje nije kao
uvjet propisan stručni ispit.
Ovisno o karakteru, opsegu i trajanju poslova s
zaposlenicima se zaključuje ugovor na određeno ili na
neodređeno vrijeme.
Članak 42.
Utvrđuju se sljedeća radna mjesta zaposlenika s opisom
poslova, uvjetima za obavljanje tih poslova i ostalim
elementima radnih mjesta i to kako slijedi:
1. Samostalni referent – koordinator Vatrogasaca
Opis poslova: obavlja poslove unutarnjeg i vanjskog
osiguranja ljudi i imovine, odnosno objekata, poslove
održavanja objekata, uređaja i tehničkih sredstava rada
i opreme, sudjeluje u izradi planova zaštite od požara,
planova obuke i ﬁzičke pripremljenosti vatrogasaca,
priprema izvješća, informacije i druge materijale o stanju
u oblasti zaštite od požara, obavlja poslove operativnog
ustroja i nadzora vatrogasaca i obavljanja poslova
vatrogastva, te koordinira radom vatrogasaca, predlaže
mjere za rješavanje pitanja iz djelokruga vatrogastva, vodi
evidencije o požarima, neposredno rukovodi aktivnostima
u gašenju požara i spašavanju, koordinira aktivnosti s
gospodarskim subjektima u svezi s planovima zaštite od
požara, obavlja i druge poslove koje mu u obvezu stavi
Pomoćnik Općinskog načelnika za civilnu zaštitu; za svoj
rad odgovara Pomoćniku općinskog načelnika za civilnu
zaštitu.
Uvjeti za vršenje poslova: VŠS/VI stupanj; smjer
zaštite na radu; položen ispit za vatrogasca; vozačka
dozvola „B“kategorije; jedna (1) godina radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
više stručne spreme;
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv grupe poslova: operativno-tehnički
Stupanj složenosti poslova: manje složeni poslovi
Status izvršitelja: zaposlenik
Pozicija radnog mjesta: samostalni referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći

osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća FBiH; Zakon o zaštiti od požara
i vatrogastvu FBiH; Zakon o zaštiti od požara HBŽ; kao
i drugi propisi koji se odnose na obavljanje propisanih
poslova.
2. Viši referent – Vatrogasac
Opis poslova: sudjeluje u akcijama gašenja požara i
akcijama spašavanja ljudi i materijalnih dobara, sudjeluje
u preventivnim akcijama zaštite od požara i drugih
nepogoda, brine o tehničkoj ispravnost sredstava i opreme
za gašenje požara, upravlja motornim vozilom prilikom
intervencija u gašenju požara ili drugim intervencijama
spašavanja ljudi i materijalnih dobara, vrši dovoz i
odvoz vatrogasnih aparata i opreme radi servisiranja
istih, obavlja dežurstva, sudjeluje pri zimskom
održavanju gradskih cesta, gradskih javnih površina,
i objekata državnih institucija i ustanova od javnog
interesa, sudjeluje u održavanju i uređivanju gradskih
javnih površina, objekata spomeničke baštine, te javnih
zelenih površina (pranje kolnika, zalijevanje u ljetnom
periodu…), pomaže službama i poduzećima nadležnima
za komunalno gospodarstvo oko uređenja naseljenih
mjesta, pruža tehničku pomoć u nezgodama i opasnim
situacijama, te obavlja i druge poslove koje mu u obvezu
stavi Pomoćnik Općinskog načelnika za civilnu zaštitu;
za svoj rad odgovara Pomoćniku općinskog načelnika za
civilnu zaštitu.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS/ III ili IV stupanj,
gimnazija,
elektrotehničar,
kemijski-tehničar,
elektromehaničar; automehaničar; vozač, položen ispit za
vatrogasca; vozačka dozvola „B“ kategorije; deset (10)
mjeseci radnog iskustva ostvarenog na poslovima svoje
struke nakon završene stručne spreme;
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv grupe poslova: operativno-tehnički i pomoćni
poslovi
Stupanj složenosti poslova: djelomično složeni poslovi
Status izvršitelja: zaposlenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršitelja: devet (9)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća FBiH; Zakon o zaštiti od požara
i vatrogastvu FBiH; Zakon o zaštiti od požara HBŽ; kao
i drugi propisi koji se odnose na obavljanje propisanih
poslova.
3. Viši referent za održavanje i uporabu vozila
Opis poslova: odgovoran je za tehničku ispravnost
službenih vozila općine; brine se o čistoći vozila; prijavljuje
eventualne nedostatke ili oštećenja na vozilima; surađuje
i pruža pomoć ﬁrmi koja održava vozila; vodi evidencije
utroška goriva i maziva, servisa vozila i registracije vozila;
obavlja poslove vozača u svrhu prijevoza Općinskog
načelnika i ostalih zaposlenika općinskih Službi u
obavljanja službenih poslova i zadaća; odgovoran je za
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sigurno obavljanje posla, poštivanje prometnih propisa
te čuvanje vozila; surađuje s dobavljačima po pitanju
nabave potrošnih sredstava; obavlja i druge poslove koji
mu u zadaću stavi šef Odsjeka zajedničkih poslova; za
svoj rad odgovara šefu Odsjeka zajedničkih poslova.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS/III ili IV stupanj; vozač,
automehaničar, autoelektričar, elektrotehničar, strojarski
tehničar; deset (10) mjeseci radnog iskustva ostvarenog
na poslovima svoje struke nakon završene stručne spreme;
vozačka dozvola “B” kategorije
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv grupe poslova: operativno-tehnički i pomoćni
poslovi
Stupanj složenosti poslova: djelomično složeni poslovi
Status izvršitelja: zaposlenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Pravilnik
o uporabi službenih vozila Općine Tomislavgrad; kao i
drugi propisi koji se odnose na obavljanje propisanih
poslova.
4. Viši referent – Voditelj naplate na Carinskom
terminalu
Opis poslova: odgovoran je za zaduživanje i
razduživanje, te obračunavanje i ispostavljanje
numeriranih blokova inkasatorima na parkiralištu u okviru
Carinskog terminala Tomislavgrad; prikupljena sredstva
je dužan pohraniti u Općinskoj blagajni; te je zadužen i
za poslove organizacije naplate i korištenja parkirališta
u okviru carinskog terminala i raspored inkasatora na
parkiralištu; obavlja i druge poslove koje mu u zadaću
stavi Pomoćnik Općinskog načelnika za ﬁnancije,
proračun i riznicu, za svoj rad odgovoran je Pomoćniku
Općinskog načelnika za ﬁnancije, proračun i riznicu.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS/III ili IV stupanj,
gimnazija,
elektrotehničar,
kemijski-tehničar,
elektromehaničar; automehaničar; deset (10) mjeseci
radnog iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke
nakon završene stručne spreme.
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv grupe poslova: operativno-tehnički
Stupanj složenosti poslova: djelomično složeni poslovi
Status izvršitelja: zaposlenik
Pozicija radnog mjesta: viši referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
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uredskog i potrošnog materijala, materijala za potrebe
bifea i za održavanje čistoće; vodi potrebne evidencije
potrošnje uredskog i ostalog potrošnog materijala, te
o svemu obavještava neposredno nadređenog, obavlja
i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka zajedničkih
poslova; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka zajedničkih
poslova.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS/IV stupanj; gimnazija,
građevinski tehničar, elektrotehničar, strojarski tehničar;
šest (6) mjeseci radnog iskustva ostvarenog na poslovima
svoje struke nakon završene stručne spreme Vrsta
djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv grupe poslova: operativno-tehnički i pomoćni
poslovi
Stupanj složenosti poslova: jednostavni
Status izvršitelja: zaposlenik
Pozicija radnog mjesta: referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Statut Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se
odnose na obavljanje propisanih poslova.
6. Referent za dostavu pošte
Opis poslova: obavlja poslove vezane za neposrednu
ili posrednu dostavu pismena i drugih materijala, pri
čemu odgovara za pravodobnost i točnost uručenja, kao
i sigurnost pošiljke; pridiže službenu poštu Općine; po
potrebi pomaže u adresiranju i pakiranju materijala ili
pošiljki kod pripreme za uručenje; obavlja i druge poslove
koje mu povjeri Pomoćnik Općinskog načelnika za
društvene djelatnosti i opću upravu; za svoj rad odgovara
Pomoćniku općinskog načelnika za društvene djelatnosti
i opću upravu.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS/III ili IV stupanj;
gimnazija, građevinski tehničar, elektrotehničar, strojarski
tehničar; ekonomska škola; šest (6) mjeseci radnog
iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke nakon
završene stručne spreme
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv grupe poslova: pomoćni poslovi
Stupanj složenosti poslova: jednostavni
Status izvršitelja: zaposlenik
Pozicija radnog mjesta: referent
Broj izvršitelja: jedan (1)

U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Odluka o
carinskom terminalu; kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.

U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Uredba o
kancelarijskom poslovanju tijela uprave i službi za upravu
u FBiH; Statut Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi
koji se odnose na obavljanje propisanih poslova.

5. Referent za nabavu i skladište
Opis poslova: obavlja utovar i istovar robe, odnosno
uredskog i ostalog potrošnog materijala, kao i distribuciju
uredskog i potrošnog materijala po Službama, artikala
za bife i sredstava za održavanje čistoće; vrši nabavu
sitnog inventara za potrebe službi; brine o svim zalihama

7. Referent tekućeg održavanja
Opis poslova: brine o održavanju zgrade Općine i
okoliša zgrade Općine (održavanje zelenih površina,
okopavanje cvijeća, sakupljanje smeća, zalijevanje i
slično) kao i o ispravnosti svih instalacija; obavještava šefa
Odsjeka zajedničkih poslova o kvarovima i poduzetim
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mjerama; surađuje, pruža pomoć i nadzire rad servisera;
obavlja manje zahvate tekućeg održavanja na opremi i
instalacijama u zgradi Općine, kao što su manje popravke
namještaja, stolarije, električnih, vodovodnih i instalacija
centralnog grijanja i druge popravke za koje nije potrebna
usluga specijalizirane ﬁrme i o tome vodi evidenciju;
planski vrši obilazak prostora i informira nadređenog
službenika o stanju opreme i instalacija; vrši paljenje,
gašenje, održavanje i popravke sustava centralnog
grijanja, vodi brigu o funkcioniranju i ispravnosti
plamenika, kotlova i sustava za odvođenje dima odnosno
popratnih pojava prilikom sagorijevanja energenata; čisti
nogostup i pristupe objektima od napadanog ili nanesenog
snijega. Sve navedene poslove obavlja u zgradi Općine
Tomislavgrad, Dječjem vrtiću u Tomislavgradu i Kulturnoinformativnom centru u Tomislavgradu, odgovoran je za
uredno i kvalitetno obavljanje poslova; obavlja i druge
poslove koji mu stavi u zadaću šef Odsjeka zajedničkih
poslova; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka zajedničkih
poslova.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS/III ili IV stupanj;
automehaničar, autoelektričar, elektrotehničar, strojarski
tehničar gimnazija, građevinski tehničar, strojarski
tehničar, kemijski tehničar, elektro-energetičar, monter
centralnog grijanja; šest (6) mjeseci radnog iskustva
ostvarenog na poslovima svoje struke nakon završene
stručne spreme
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv grupe poslova: pomoćni poslovi
Stupanj složenosti poslova: jednostavni
Status izvršitelja: zaposlenik
Pozicija radnog mjesta: referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Statut Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se
odnose na obavljanje propisanih poslova.
8. Referent za poslove recepcije i osiguranja
Opis poslova: obavlja poslove ﬁzičkog osiguranja
zgrade; nadzire i vodi evidenciju ulaska i izlaska službenika
i građana u zgradu i vrši izdavanje akreditacija; poduzima
sigurnosne i mjere PP zaštite; rukuje sustavima video
nadzora i protupožarnog osiguranja zgrade i evidencije
radnog vremena; vrši obilazak i nadzor sigurnosti zgrade;
vodi knjigu zapažanja i primopredaje dužnosti; odgovoran
je za uredno i profesionalno obavljanje poslova; obavlja
i druge poslove koji mu stavi u zadaću šef Odsjeka
zajedničkih poslova; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka
zajedničkih poslova.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS/III ili IV stupanj;
automehaničar, autoelektričar, elektrotehničar, strojarski
tehničar gimnazija, građevinski tehničar, strojarski
tehničar, kemijski tehničar; šest (6) mjeseci radnog
iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke nakon
završene stručne spreme
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv grupe poslova: operativno-tehnički
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Stupanj složenosti poslova: jednostavni
Status izvršitelja: zaposlenik
Pozicija radnog mjesta: referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Statut Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se
odnose na obavljanje propisanih poslova.
9. Referent za poslove ugostiteljstva
Opis poslova: obavlja ugostiteljske usluge za potrebe
Općine; trebuje sredstva potrebna za rad; surađuje i pruža
pomoć ﬁrmi koja održava opremu bifea; odgovara za
higijenu bifea; priprema i servira tople i hladne napitke;
vodi propisanu evidenciju o zaduženju i razduženju
namirnica i pića; vrši gotovinsku naplatu i istu polaže u
blagajnu u Službi za ﬁnancije; obavlja i druge poslove
koje mu stavi u zadaću šef Odsjeka zajedničkih poslova;
za svoj rad odgovara šefu Odsjeka zajedničkih poslova.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS/III ili IV stupanj;
automehaničar, autoelektričar, elektrotehničar, strojarski
tehničar gimnazija, građevinski tehničar, strojarski
tehničar, kemijski tehničar, elektro-energetičar; šest (6)
mjeseci radnog iskustva ostvarenog na poslovima svoje
struke nakon završene stručne spreme
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv grupe poslova: operativno-tehnički
Stupanj složenosti poslova: jednostavni
Status izvršitelja: zaposlenik
Pozicija radnog mjesta: referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Statut Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se
odnose na obavljanje propisanih poslova.
10. Referent za poslove naplate parkirališta na
Carinskom terminalu
Opis poslova: odgovoran je za naplatu parkirališta
na Carinskom terminalu u Tomislavgradu, te vođenje
potrebnih evidencija u okviru Carinskog terminala,
obavlja i druge poslove koje mu u zadaću stavi Pomoćnik
Općinskog načelnika za ﬁnancije, proračun i riznicu, za
svoj rad odgovoran je Pomoćniku Općinskog načelnika
za ﬁnancije, proračun i riznicu.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS/III ili IV stupanj;
elektroničar,
automehaničar,
autoelektričar,
elektrotehničar, strojarski tehničar, gimnazija, građevinski
tehničar, strojarski tehničar, kemijski tehničar, bravar;
šest (6) mjeseci radnog iskustva ostvarenog na poslovima
svoje struke nakon završene stručne spreme
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv grupe poslova: operativno-tehnički
Stupanj složenosti poslova: jednostavni
Status izvršitelja: zaposlenik
Pozicija radnog mjesta: referent
Broj izvršitelja: tri (3)
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U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Statut Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se
odnose na obavljanje propisanih poslova.
11. Referent – Čuvar na Carinskom terminalu
Opis poslova: dužan je osiguravati poslovni i skladišni
prostor, te otvoreni prostor i krug u kojemu su smješteni
Carinska ispostava Tomislavgrad, te Carinski terminal
Tomislavgrad, a po završetku radnoga vremena djelatnika
u tim službama, također je u obvezi štititi navedeni prostor
danju i noću i to od neovlaštenih ulazaka i otuđenja
osnovnih i drugih sredstava i opreme korisnika Carinske
ispostave i Carinskog terminala u Tomislavgradu, kao
i obavljati sve druge poslove koje mu u zadaću stavi
Pomoćnik Općinskog načelnika za ﬁnancije, proračun i
riznicu, za svoj rad odgovoran je Pomoćniku Općinskog
načelnika za ﬁnancije, proračun i riznicu.
Uvjeti za vršenje poslova: SSS/III ili IV stupanj;
elektroničar,
automehaničar,
autoelektričar,
elektrotehničar, strojarski tehničar, gimnazija, građevinski
tehničar, strojarski tehničar, kemijski tehničar, bravar;
šest (6) mjeseci radnog iskustva ostvarenog na poslovima
svoje struke nakon završene stručne spreme
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv grupe poslova: operativno-tehnički
Stupanj složenosti poslova: jednostavni
Status izvršitelja: zaposlenik
Pozicija radnog mjesta: referent
Broj izvršitelja: jedan (1)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Statut Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se
odnose na obavljanje propisanih poslova.
12. Pomoćni radnik za održavanje čistoće
Opis poslova: obavlja poslove održavanja čistoće u
prostorijama zgrade Općine i okolišu zgrade Općine;
osobno je odgovoran za uredno i ažurno obavljanje radnih
zadaća; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka
zajedničkih poslova; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka
zajedničkih poslova.
Uvjeti za vršenje poslova: osnovna škola
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv grupe poslova: pomoćni poslovi
Stupanj složenosti poslova: jednostavni
Status izvršitelja: zaposlenik
Pozicija radnog mjesta: pomoćni radnik
Broj izvršitelja: dva (2)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Statut Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se
odnose na obavljanje propisanih poslova.
13. Pomoćni radnik za naplatu odlaganja otpada
Opis poslova: obavlja poslove naplate odlaganja krutog
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otpada na deponiji Pakline, te vodi potrebne evidencije u
okviru odlaganja otpada, kao sve druge poslove koje mu
odredi Pomoćnik Općinskog načelnika za graditeljstvo,
prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, za
svoj rad odgovara pomoćniku Općinskog načelnika za
graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne
poslove.
Uvjeti za vršenje poslova: osnovna škola
Vrsta djelatnosti: poslovi pomoćne djelatnosti
Naziv grupe poslova: pomoćni poslovi
Stupanj složenosti: jednostavni
Status izvršitelja: zaposlenik
Pozicija radnog mjesta: pomoćni radnik
Broj izvršitelja: tri (3)
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi):
Statut Općine Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se
odnose na obavljanje propisanih poslova.
V - RUKOVOĐENJE TIJELOM UPRAVE I
USTROJBENIM JEDINICAMA, OVLAŠTENJA
U RUKOVOĐENJU I ODGOVORNOST ZA
OBAVLJANJE POSLOVA
a)

Rukovođenje tijelom uprave
Članak 43.

1. Općinski načelnik
Opis poslova: Općinski načelnik je rukovoditelj
svih općinskih službi za upravu i u tom pogledu ima
sva ovlaštenja utvrđena Ustavom, zakonima, Statutom
Općine i drugim propisima, a naročito: predstavlja i
zastupa Općinu; utvrđuje organizaciju službi za upravu
i drugih službi Općine; donosi pravilnik o unutarnjoj
organizaciji općinskih službi; podnosi izvješće
Općinskom vijeću o ostvarivanju politike jedinice
lokalne samouprave i o svojim aktivnostima; vodi brigu o
imovini općine; osigurava suradnju općinskih službenika
s ombudsmanom; organizira vršenje svih poslova iz
nadležnosti Općine; provodi općinsku politiku i izvršava
općinske propise i prenesene nadležnosti od viših razina
vlasti; priprema prijedloge odluka i drugih akata koje
usvaja Općinsko vijeće; donosi propise i druge opće i
pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima
ovlašten; sukladno zakonu i drugim propisima odlučuje
o pravima, dužnostima i odgovornostima službenika,
namještenika i zaposlenika iz radnoga odnosa ili u svezi
s radnim odnosom u državnoj službi i vrši druge poslove
koji su mu zakonom ili drugim propisima stavljeni u
nadležnost. Općinski načelnik se imenuje na mandat od
4 godine.
Složenost poslova: Najsloženiji poslovi
Status izvršitelja: Izabrani dužnosnik
Pozicija radnog mjesta: Rukovoditelj tijela državne
službe
Broj izvršitelja: jedan (1)
Mandat: četiri (4) godine.
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2. Tajnik tijela državne službe
Opis poslova: obavlja poslove od značaja za unutarnji
ustroj i rad tijela državne službe; koordinira radom
temeljnih ustrojbenih jedinica u cilju realizacije poslova
koji su utvrđeni u programu rada Tijela državne službe
i osigurava izvršavanje poslova po nalogu Općinskog
načelnika; upoznaje Općinskog načelnika o stanju i
problemima u vršenju planiranih poslova te predlaže
poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih
problema i na taj način pomaže Općinskom načelniku
u rukovođenju općinskim tijelom državne službe;
surađuje s drugih tijelima državne službe i pravnim
osobama; prati izvršenje programa rada općinskih tijela
državne službe i odgovoran je za korištenje ﬁnancijskih,
materijalnih i ljudskih resursa za koje je ovlašten; poslove
iz svoje nadležnosti obavlja u dogovoru s rukovodećim
službenicima temeljnih ustrojbenih jedinica, koji su
obvezni postupati po dogovoru; obavlja i druge poslove
koje mu u zadaću stavi Općinski načelnik; za svoj rad i
upravljanje neposredno odgovara Općinskom načelniku.
Tajnika tijela državne službe postavlja rukovoditelj tijela
državne službe na razdoblje od pet (5) godina.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja; pravni
fakultet; položen ispit općeg znanja ili stručni upravni
ispit; poznavanje rada na računalu; šest (6) godina radnog
iskustva ostvarenog na poslovima svoje struke nakon
završene visoke stručne spreme
Vrsta djelatnosti: poslovi temeljne djelatnosti
Naziv grupe poslova: poslovi rukovodećeg državnog
službenika
Stupanj složenosti: najsloženiji
Status izvršitelja: rukovodeći državni službenik
Pozicija radnog mjesta: tajnik tijela državne službe
Broj izvršitelja: jedan (1)
Mandat: pet (5) godina
U obavljanju navedenih poslova koriste se sljedeći
osnovni propisi (zakoni i provedbeni propisi): Zakon
o organizaciji tijela uprave u Federaciji BiH, Zakon o
upravnom postupku, Zakon o radu FBiH; Zakon o radu
HBŽ; Zakon o državnim službenicima i namještenicima
u tijelima državne službe u HBŽ, Uredba o poslovima
temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne
službe Hercegbosanske županije koje obavljaju
državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i
ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa, Etički
kodeks za državne službenike i namještenike u tijelima
državne službe Hercegbosanske županije, Statut Općine
Tomislavgrad, kao i drugi propisi koji se odnose na
obavljanje propisanih poslova.
Članak 44.
Općinski načelnik može imenovati savjetnike.
Savjetnici općinskog načelnika nemaju status državnog
službenika.

Savjetnici općinskog načelnika se imenuju na mandat,
s tim da mandat savjetnika ne može biti duži od mandata
Općinskog načelnika.
Općinski načelnik koji je imenovao savjetnike može ih
razriješiti u bilo koje vrijeme trajanja njegovog mandata.
Savjetnici Općinskog načelnika su:
1.
Savjetnik Općinskog načelnika za gospodarstvo
i ﬁnancije i
2.
Savjetnik Općinskog načelnika za građenje,
prostorno uređenje i komunalne poslove.
Savjetnik općinskog načelnika:
prati stanje i propise u oblasti za koju se imenuje
i s tim u vezi predlaže Općinskom načelniku poduzimanje
određenih aktivnosti radi prevladavanja problema;
inicira, izrađuje i odgovara za realizaciju planova
i programa iz nadležnosti Općinskog načelnika;
izrađuje nacrte i prijedloge odluka, ugovora i
drugih akata iz nadležnosti Općinskog načelnika koji se
dostavljaju Općinskom vijeću na donošenje;
poduzima mjere radi zakonitog, ažurnog i
urednog obavljanja poslova i
obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri
Općinski načelnik.
Za obavljanje poslova savjetnika Općinskog načelnika
izvršitelj mora imati završenu VSS/VII stupanj stručne
spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja.
b)
Rukovođenje
ustrojbenim
jedinicama,
ovlaštenja u rukovođenju i odgovornost za obavljanje
poslova
Članak 45.
Temeljnim ustrojbenim jedinicama (Službama i
Uredom/Kabinetom) rukovode rukovodeći državni
službenici (pomoćnici Općinskog načelnika) i šef temeljne
ustrojbene jedinice kojom ne rukovodi rukovodeći državni
službenik (šef Ureda načelnika/Kabineta).
Rukovoditelji temeljnih ustrojbenih jedinica iz
stavka 1. ovog članka neposredno rukovode temeljnom
ustrojbenom jedinicom za koju su zaduženi i u tom
pogledu organiziraju vršenje svih poslova iz nadležnosti
te jedinice, raspoređuju poslove na državne službenike i
namještenike i daju im upute o načinu vršenja poslova,
osiguravaju pravodobno, zakonito i pravilno vršenje svih
poslova iz nadležnosti službe kojom rukovode, redovito
upoznaju Općinskog načelnika o stanju i problemima
u vezi vršenja poslova iz nadležnosti službe, predlažu
poduzimanje potrebitih mjera, odgovorni su za korištenje
ﬁnancijskih i materijalnih sredstava temeljne ustrojbene
jedinice, vrše najsloženije poslove iz nadležnosti
službe, izvršavaju poslove po nalogu Općinskog
načelnika i odlučuju o pitanjima za koja su ovlašteni
posebnim rješenjem rukovoditelja tijela državne službe.
Rukovoditelji temeljnih ustrojbenih jedinica za vršenje
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poslova iz stavka 2. ovog članka neposredno odgovaraju
Općinskom načelniku.
Članak 46.
Unutarnjom ustrojbenom jedinicom (Odsjekom)
rukovodi šef unutarnje ustrojbene jedinice (šef odsjeka).
Šef odsjeka organizira vršenje svih poslova iz
nadležnosti odsjeka, raspoređuje poslove na službenike
i namještenike i daje bliže upute o načinu obavljanja
tih poslova, osigurava pravodobno, zakonito i pravilno
vršenje svih poslova iz nadležnosti odsjeka, redovito
usmeno ili pismeno upoznaje pomoćnika Općinskog
načelnika i tajnika o stanju vršenja poslova iz svoje
nadležnosti, problemima koji postoje u vršenju tih
poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje, odgovara
za korištenje ﬁnancijskih, materijalnih i ljudskih resursa
u odsjeku, postupa po nalozima pomoćnika Općinskog
načelnika i vrši najsloženije poslove iz nadležnosti
odsjeka.
Za vršenje poslova iz stavka 2. ovog članka, šef odsjeka
odgovara rukovoditelju temeljne ustrojbene jedinice
unutar koje se nalazi odsjek.
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Općinski načelnik ili rukovodeći državni službenik kojeg
odredi Općinski načelnik.
Stručni kolegij poslovnikom o radu uređuje način rada
i druga pitanja od značaja za rad kolegija.
O radu kolegija vodi se zapisnik u koji se unose pitanja
koja su razmatrana na kolegiju.
b) Radna tijela
Članak 50.
Za izvršenje određenih poslova iz nadležnosti Tijela
uprave, Općinski načelnik može formirati povjerenstva
ili druga radna tijela, u čiji sastav se određuju državni
službenici i namještenici različitih vrsta stručne spreme.
Pitanja koja se odnose na sastav, zadaće i druge uvjete,
kao i sredstva za ﬁnanciranje rada radnih tijela, utvrđuju
se rješenjem Općinskog načelnika, kojim se formira radno
tijelo.
U povjerenstva i druga radna tijela mogu se angažirati
i stručnjaci iz drugih tijela državne službe, institucija ili
pojedinci, ako je angažiranje tih osoba potrebno s obzirom
na posao koji radno tijelo treba izvršiti.
VII - SURADNJA U VRŠENJU POSLOVA IZ
NADLEŽNOSTI TIJELA DRŽAVNE SLUŽBE

VI - STRUČNI KOLEGIJ I RADNA TIJELA
Članak 51.
a) Stručni kolegij
Članak 47.
U Općini se formira stručni kolegiji.
U sastav kolegija ulaze, pored Općinskog načelnika,
tajnik tijela državne službe, pomoćnici Općinskog
načelnika i šef Ureda načelnika.

U obavljanju poslova i zadaća iz nadležnosti općinskog
Tijela uprave, službe za upravu i druge ustrojbene jedinice
su obvezne međusobno surađivati i pružati potrebnu
pomoć u odnosu na pitanja od zajedničkog interesa ili
provođenja zajedničkih pitanja, o čemu se neposredno
dogovaraju rukovoditelji ustrojbenih jedinica.
Članak 52.

Članak 48.
Stručni kolegiji razmatra značajnija pitanja iz
djelokruga Općine koje se odnosi na provođenje aktualne
politike Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata; nacrte
programa i planove rada; prednacrte, nacrte i prijedloge
odluka, drugih propisa i općih akata; stanje upravnog
rješavanja u Općini; mišljenja, primjedbe i prijedloge
na prednacrte i nacrte zakona, drugih propisa i općih
akata koje pripremaju županijski i federalni organi;
nacrte odgovora na pitanja vijećnika u Općinskom
vijeću; izvješća Općinskog načelnika o provođenju
zakona, drugih propisa i općih akata; informacije,
analize, elaborate i druge materijale koje Općinski
načelnik podnosi Općinskom vijeću i drugim tijelima i
organizacijama; stručne upute općinskim tijelima uprave i
objašnjenje za rad na provođenju županijskih i federalnih
propisa i općih akata.
Stručni kolegiji daje stručno mišljenje Općinskom
načelniku, a o svim pitanjima o kojima se raspravlja na
kolegiju odlučuje Općinski načelnik.
Članak 49.
Stručni kolegiji saziva i njegovim radom rukovodi

Svaki službenik i namještenik dužan je surađivati
s ostalim službenicima i namještenicima, omogućiti i
ostvariti uvid u odgovarajuće predmete i dokumente,
odnosno dobiti potrebne informacije, ukoliko je to
potrebno za obavljanje poslova njegovog radnog mjesta,
odnosno radnog mjesta službenika koji traži takvu
suradnju.
Članak 53.
Službe za upravu dužne su u obavljanju poslova iz svoje
nadležnosti, ostvarivati stalnu suradnju s odgovarajućim
županijskim ministarstvima i drugim županijskim
institucijama i dogovarati se o načinu obavljanja
pojedinih poslova od zajedničkog interesa, a prije svega
u obavljanju poslova koje je Županija prenijela na Općinu
te izradi zakona i provedbenih propisa.
Članak 54.
Službe za upravu dužne su ostvarivati i suradnju s
odgovarajućim ministarstvima i drugim institucijama
Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i
Hercegovine, u odnosu na pitanja koja su zakonom
Bosne i Hercegovine ili federalnim zakonom prenijeta u
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nadležnost Općine i dogovarati se o načinu obavljanja tih
poslova te prilikom izrade zakona i provedbenih propisa.
Službe za upravu dužne su surađivati i s drugim
pravnim osobama u provođenju zakona i drugih propisa.
Članak 55.
Ako je aktom nadležnog tijela državne službe
određeno da više tijela državne službe pripreme propis ili
izvrše drugi zadatak, rukovoditelji ovih tijela formiraju
zajedničko radno tijelo i utvrđuju način izvršenja tog
zadatka.
VIII - PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE RADA
a) Program rada tijela državne službe
Članak 56.
Poslovi i zadaće iz nadležnosti općinskog Tijela uprave
utvrđuju se godišnjim programom rada, kojeg donosi
Općinski načelnik.
Program rada sadržava aktivnosti u izradi propisa koji
se planiraju tijekom programske godine za donošenje ili
predlaganje nadležnom tijelu; aktivnosti oko provedbe
županijskih, federalnih ili propisa za čije je donošenje
nadležna Općina; suradnja s drugim tijelima uprave svih
razina vlasti, javnih ustanova i poduzeća, nevladinih
udruga i drugih pravnih osoba; rokovi za izvršenje
programa rada; izvršitelji; način suradnje u izvršavanju
zadataka i druga pitanja od značaja za programiranje rada
i njegovu realizaciju.
Program rada se izrađuje temeljem prijedloga koje
utvrđuju rukovoditelji temeljnih ustrojbenih jedinica,
svaki u pitanjima iz nadležnosti jedinice kojom rukovode.
Usvojeni programi rada dostavljaju se šefu Ureda
načelnika koji na temelju istih sačinjava konačan tekst
programa rada za narednu kalendarsku godinu i dostavlja
ga Općinskom načelniku na usvajanje.
Program rada donosi se u prosincu tekuće godine za
narednu godinu, a najkasnije u siječnju kalendarske
godine za koju se program rada donosi.

Članak 58.
Po isteku tromjesečja, rukovoditelji temeljnih
ustrojbenih jedinica dužni su podnijeti Općinskom
načelniku izvješće o izvršenju planiranih poslova i zadaća.
Po isteku kalendarske godine svaka temeljna ustrojbena
jedinica dužna je izraditi godišnje izvješće o realizaciji
zadaća iz godišnjeg programa rada i to izvješće podnijeti
Općinskom načelniku.
Izvješće sadrži podatke o izvršenim poslovima, podatke
o poslovima koji nisu izvršeni i razloge neizvršenja,
probleme u vršenju zadataka, stanju u oblasti za koje su
osnovane temeljne ustrojbene jedinice i prijedlog mjera
koje bi trebalo poduzeti u narednom periodu.
Članak 59.
Temeljem pojedinačnih izvješća iz članka 57. ovog
Pravilnika, izrađuju se objedinjeno godišnje izvješće, kao
jedinstveno izvješće općinskog Tijela uprave.
Izvješće iz stavka 1. ovog članka izrađuju zajednički
svi rukovoditelji temeljnih ustrojbenih jedinica u suradnji
s tajnikom tijela državne službe.
IX - NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA I
OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA, STEGOVNA
ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA
a) Propisi temeljem kojih državni službenici,
namještenici i zaposlenici ostvaruju određena prava
Članak 60.
Državni službenici i namještenici ostvaruju prava,
dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa na temelju
Zakona o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji
(“Narodne novine Hercegbosanske županije” broj: 1/14 i
5/16), Zakona o radu, kolektivnih ugovora, podzakonskih
akata, ovog Pravilnika i drugih internih akata, dok se
radno-pravni status zaposlenika uređuje općim propisima
o radu: Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom.

b) Planovi rada Službi za upravu
Članak 61.
Članak 57.
Na temelju godišnjeg programa rada, svaka temeljna
ustrojbena jedinica donosi svoje godišnje, tromjesečne, a
prema potrebi i mjesečne planove rada.
U planu rada temeljne ustrojbene jedinice utvrđuju
se poslovi koji se trebaju obaviti, izvršitelji, rokovi za
izvršenje poslova i način izvršenja, kao i materijalna
sredstva za izvršenje planiranih poslova.
Plan rada donose rukovoditelji temeljnih ustrojbenih
jedinica.
Plan rada izrađuje se u skladu s programom rada
općinskog Tijela uprave.

O pravima i obvezama državnih službenika temeljem
propisa iz prethodnog članka odlučuje
Općinski načelnik, osim ukoliko je zakonom i
podzakonskim aktima utvrđeno da odlučuje drugo tijelo.
O pravima i obvezama iz radnog odnosa donosi se
rješenje.
b) Prijem vježbenika i volontera
Članak 62.
Broj i struktura vježbenika i volontera koji se primaju
u radni odnos, odnosno na volonterski rad, utvrđuje
se Planom prijema vježbenika i volontera koji donosi
Općinski načelnik za svaku godinu, najkasnije u roku
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mjesec dana od donošenja Proračuna. Plan prijema
vježbenika i volontera Općinski načelnik donosi posebno
za državne službenike, a posebno za namještenike.
c) Državni službenici i namještenici s posebnim
ovlaštenjima
Članak 63.
Kao radna mjesta s posebnim ovlaštenjima ili koja
mogu imati posebna ovlaštenja u općinskom Tijelu
uprave utvrđuju se sljedeća radna mjesta: inspektor, viši
referent za vođenje matičnih knjiga, pomoćnik općinskog
načelnika, šef Ureda načelnika i stručni savjetnik za opću
upravu i lokalnu samoupravu.
Članak 64.
Posebno ovlaštenje inspektora odnosi se na obavljanje
poslova inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i
drugih propisa donijeti temeljem zakona.
Posebno ovlaštenje inspektora iz stavka 1. ovog članka
utvrđuju se zakonom.
Članak 65.
Posebno ovlaštenje višeg referenta za vođenje matičnih
knjiga odnosi se na upisivanje podataka u matične knjige i
potpisivanje akata za koje je matičar ovlašten Zakonom o
matičnim knjigama.
Posebno ovlaštenje iz stavka 1. ovog članka utvrđuje
se rješenjem koje donosi općinski načelnik.
Članak 66.
Posebno ovlaštenje pomoćnika općinskog načelnika
i šefa Ureda načelnika odnosi se na donošenje rješenja
u upravnom postupku i potpisivanje ostalih akata iz
djelokruga temeljne ustrojbene jedinice.
Posebno ovlaštenje iz stavka 1. ovog članka utvrđuje
se rješenjem koje donosi općinski načelnik.
Članak 67.
Posebno ovlaštenje stručnog savjetnika za opću upravu
i lokalnu samoupravu odnosi se na vršenje poslova
zaključenja braka.
Posebno ovlaštenje iz stavka 1. ovog člana utvrđuje se
rješenjem koje donosi općinski načelnik.
Članak 68.
Općinski načelnik može posebnim rješenjem ovlastiti
i druge službenike za vršenje određenih posebnih ovlasti
(potpisivanje akata u odsutnosti općinskog načelnika,
potpisivanje putnih naloga i slično).
d) Stegovna odgovornost državnih službenika i
namještenika
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Članak 69.
Državni službenici i namještenici podliježu stegovnoj
odgovornosti, sukladno odredbama Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u
Hercegbosanskoj županiji (“Narodne novine HBŽ”, broj:
1/14 i 5/16) i Uredbi o pravilima stegovnog postupka za
stegovnu odgovornost državnih službenika i namještenika
u tijelima državne službe Hercegbosanske županije
(“Narodne novine HBŽ”, broj: 11/14).
X – OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA TIJELA
DRŽAVNE SLUŽBE
Članak 70.
Javnost rada tijela uprave ostvaruje se davanjem
priopćenja, obavijesti, informacija, intervjua i drugih
vidova obraćanja javnosti, putem TV-a, radija ili dnevnog
tiska, periodičnih biltena, oglasne ploče i internet stranice
Općine.
Davanje priopćenja za medije o radu tijela uprave vrši
Općinski načelnik i Stručni suradnik za informiranje, a po
odobrenju Općinskog načelnika i drugi službenici.
Javnost rada ostvaruje se i primjenom Zakona o slobodi
pristupa informacijama u FBiH (‘’Službene novine
FBiH’’ broj: 32/01) i Naputka za provođenje Zakona o
slobodi pristupa informacijama u FBiH (‘’Službene
novine FBiH’’ broj: 57/01).
Javnost rada općinskog tijela uprave ostvaruje se
i podnošenjem godišnjeg izvješća o radu Općinskom
vijeću o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku,
sukladno odredbama članka 294. Zakona o upravnom
postupku (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99).
XI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 71.
U roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ovog
Pravilnika, Općinski načelnik će donijeti rješenja kojima
će državne službenike i namještenike koji se na dan
stupanja na snagu Pravilnika zateknu na radu u tijelu
uprave postaviti, odnosno rasporediti na radna mjesta za
koje ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Pravilnikom.
U roku iz stavka 1. ovog članka, Općinski načelnik
će zaključiti ugovore o radu na neodređeno vrijeme s
namještenicima koji se zateknu na radu u općinskom tijelu
uprave na poslovima pomoćne djelatnosti i rasporediti ih
na radna mjesta zaposlenika utvrđena u ovom Pravilniku,
za koja ispunjavaju uvjete.
Članak 72.
Upražnjena radna mjesta državnih službenika i
namještenika popunjavat će se sukladno odredbama
Zakona o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji
(“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/14 i 5/16).
Upražnjena radna mjesta zaposlenika popunjavat će se
sukladno općim propisima o radu.
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Članak 73.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje
važiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji
radnih mjesta jedinstvenog tijela uprave Općine
Tomislavgrad, broj: 02-05-1472/17 od 26.06.2017., 0205-173/18 od 05.02.2018., 02-05-465/18 od 23.03.2018.,
02-05-1121/18 od 22.08.2018., 02-05-1410/18 od
14.09.2018., 02-05-763/19 od 29.03.2019., 02-05-906/19
od 25.04.2019. godine, 02-05-1300/19 od 12.07.2019.
godine i 02-05-1357/19 od 23.07.2019. godine.

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u “Službenom glasniku Općine Tomislavgrad”.
Broj: 02-11-20/21
Tomislavgrad, 05.01.2021
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.oec./mag.agr., v.r.
***

Članak 74.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave
na oglasnoj ploči tijela uprave, a isti će se objavit i u
službenom glasniku Općine Tomislavgrad.
Broj: 02-04-2243/20
Tomislavgrad; 15.9.2020 godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sc. Ivan Vukadin, v.r.
***
Na temelju članka 13. Zakona o javnim nabavama
(»Službeni glasnik BiH«, 39/14) i članka 3. Pravilnika o
uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave (“Službeni
glasnik BiH”, 103/14), Općinski načelnik d o n o s i :
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za nabave
I.
U Povjerenstvo za javne nabave Općine Tomislavgrad
za 2021. godinu imenuju se:
1. Kristijan Petrović, predsjednik
2. Nedžad Nuhić, član
3. Ivica Šarac, član
4. Ines Perić, član
5. Nikola Krstanović, član
II.
Povjerenstvo postupa u svim postupcima javne
nabave koji će se provoditi u 2021. godini, osim ukoliko
se za pojedine postupke nabave ne imenuje posebno
Povjerenstvo.

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave (Službene novine F BiH «,br.49/06) članka
62. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad» br.2/99), općinski načelnik donosi
ZAKLJUČAK
I
Odobrava se prijenos sredstava u iznosu od 4.000,00
KM, Franjevačkom muzeju Tomislavgrad, kao ﬁnancijska
pomoć u opremanju depoa muzeja.
II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad za 2020. godinu,
ekonomski kod 615311-Arheološka istraživanja-u korist
računa Franjevačkog muzeja: 3382302273579465, na
UniCredit banci.
III
Po utrošku sredstava, korisnik sredstava je obvezan
podnijeti izvješće o utrošenim sredstvima, na način da će
dostaviti dokaze o plaćanju, u visini odobrenih sredstava
(računi dobavljača s ﬁskalnim računima, kopije uplatnica).
IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.
Broj: 02-11-52/21
Tomislavgrad, 19.01.2021 godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.oec./mag.agr., v.r.
***

III.
Poslovi Povjerenstva deﬁnirani su Zakonom o javnim
nabavama i podzakonskim aktima.

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave (Službene novine F BiH «,br.49/06) članka
62. Statuta općine Tomislavgrad («Službeni glasnik
općine Tomislavgrad» br.2/99), općinski načelnik donosi
ZAKLJUČAK
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I
Odobrava se prijenos sredstava u iznosu od 1.763,00
KM, MZ Jug-Tomislavgrad, u svrhu izgradnje javne
rasvjete na Ćavarovom stanu.

plaće utvrđene za to radno mjesto, a državni službenici
ocijenjeni ocjenom „uspješan” imaju pravo na dodatak na
plaću 10 % visine plaće utvrđene za to radno mjesto.
III

II
Sredstva iz točke I, isplatit će se iz proračunskih
sredstava općine Tomislavgrad za 2020. godinu,
ekonomski kod- 999999-Tekuća pričuva- u korist
računa MZ Jug-Tomislavgrad, na Intesa Sanpaolo
banci broj: 1544002013999179.

Namještenici ocijenjeni ocjenom „izuzetno uspješan”
imaju pravo na dodatak na plaću 10 % visine osnovne
plaće utvrđene za to radno mjesto, a namještenici
ocijenjeni ocjenom „uspješan” imaju pravo na dodatak
na plaću 5 % visine osnovne plaće utvrđene za to radno
mjesto.

III
Po utrošku sredstava, korisnik sredstava je obvezan
podnijeti izvješće o utrošenim sredstvima, na način
da će dostaviti dokaze o plaćanju, u visini odobrenih
sredstava (računi dobavljača s ﬁskalnim računima,
kopije uplatnica).

IV

IV

Utvrđeni dodatak na plaću po osnovu ocjene rada
za 2020. godinu, biti će isplaćen jednokratno uz plaću
za mjesec veljaču 2020. godine, a sukladno donijetim
Rješenjima o ocjenjivanju državnih službenika i
namještenika.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja ,a
objavit će se u Službenom glasniku općine Tomislavgrad.

V

Broj: 02-11-1414/20
Tomislavgrad, 25.01.2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.oec./mag.agr., v.r.
***

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
naknadno će se objaviti u “Službenom glasniku Općine
Tomislavgrad”.
Broj: 02-11-303/21
Tomislavgrad; 08.02.2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.oec./mag.agr., v.r.

Temeljem odredbi članka 15. Zakona o načelima
lokalne samouprave („Službene novine FBiH“, broj:
49/06 i 51/09), članka 62. Statuta Općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”, broj: 2/99, 2/00
i 6/05), članka 15. i 16. Pravilnika o plaćama i naknadama
u tijelima vlasti Općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik
Općine Tomislavgrad”, broj: I/2019), Općinski načelnik
donosi
ZAKLJUČAK
o dodatku na plaću na osnovu ocjene rada
za 2020. godinu

Temeljem članka 15. Zakona o načelima lokalne
samouprave (“Službene novine Federacije BiH”,
broj: 49/06) i članka 48. Statuta Općine Tomislavgrad
(“Službeni glasnik Općine Tomislavgrad”, broj: 2/99,
2/00 i 6/05), Općinski načelnik d o n o s i

I

ZAKLJUČAK

***

I
Predmetnim zaključkom se određuje dodatak na plaću
po osnovu ocjene rada državnih službenika i namještenika
u službama za upravu Općine Tomislavgrad i Stručnoj
službi Općinskog vijeća, a za kalendarsku godinu 2020.
II
Državni službenici ocijenjeni ocjenom „izuzetno
uspješan” imaju pravo na dodatak na plaću 15 % visine

Odobrava
se
prijenos
sredstava
Kulturnoinformativnom centru Tomislavgrad za rad sekcija koje
djeluju pri KIC-u i to u iznosu od 1.400,00 KM (tisuću i
četristokonvertibilnihmaraka) mjesečno, počevši od dana
1.3.2021. godine.
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II
Ukoliko doznačena mjesečna sredstva ne budu utrošena
iz razloga neaktivnosti pojedinih sekcija ravnatelj KIC-a
je u obvezi o tomu izvjestiti Općinu Tomislavgrad, te
doznačena neutrošena sredstva po završetku godine na
koju se odnosi vratiti na proračun Općine Tomislavgrad.

Tomislavgrad br 01-02-522/16 od 23.07.2016. godine,
Općinski načelnik donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Savjeta prostornog
plana za područje općine Tomislavgrad
I

III
Odobrava se prijenos sredstava Matici Hrvatskoj za
rad voditelja ansambla Matice Hrvatske i to u iznosu
od 354,00 KM (tristopedesetičetirikonvertibilnemarke)
mjesečno, počevši od dana 1.3.2021. godine, koja sredstva
će se isplaćivati direktno na račun Matice Hrvatske.
IV
Ukoliko doznačena mjesečna sredstva ne budu
utrošena iz razloga neaktivnosti voditelja predmetnog
ansambla, Matica Hrvatska je u obvezi o tomu izvjestiti
Općinu Tomislavgrad, te doznačena neutrošena sredstva
po završetku godine na koju se odnosi vratiti na proračun
Općine Tomislavgrad.
V
Voditelj ansambla Matice Hrvatske je u obvezi
obučavati voditelje folklornih sekcija svih drugih društava
koje djeluju na području općine Tomislavgrad.
VI
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u “Službenom glasniku Općine
Tomislavgrad”.
Stupanjem na snagu predmetnog zaključka, stavlja
se van snage Zaključak Općinskog načelnika, broj: 0214-364/14, od dana 19.03.2014. godine. OPĆINSKI
NAČELNIK Ivan Buntić, mag.ing.agr./mag.oec.
Broj: 02-11-203/21
Tomislavgrad, 11.02.2021. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.oec./mag.agr., v.r.
***
Na temelju članka 62. Statuta općine Tomislavgrad
(«Službeni glasnik općine Tomislavgrad», broj 2/99) i
točke VIII Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana
za područje općine Tomislavgrad, broj 01-02-1359/07
od 31.01. 2007.god. i Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o pristupanju izradi prostornog plana općine

U Savjet prostornog plana za područje općine
Tomislavgrad imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zdravko Krišto, predsjednik
Božana Bagarić, član
Kristijan Petrović, član
Josip Petrović, član
Dalibor Marinčić, član
Marija Kovačević, član i tajnica Savjeta
Zdravko Prka, član
Jozo Grgić, član
Mario Brajko član
Fra Sretan Ćurčić, član
Krešo Jurič, član
II

Članovi Savjeta plana pratit će i usmjeravati rad na
izradi Prostornog plana u svim fazama, pomagati kod
usuglašavanja sektorskih i ostalih studija, upućivati na
odabir institucija za izradu studija i elaborata i očitovati
se na mišljena prikupljena u komunikaciji sa javnošću.
III
Savjet plana organizirat će svoj rad putem sjednica
koje zakazuje i kojima rukovodi predsjednik Savjeta.
Savjet plana ima Poslovnik o radu, kojim je uređen
detaljan način rada.
IV
Savjet plana ima pravo na naknadu za rad koja će se
isplaćivati iz Proračuna općine Tomislavgrad, iz sredstava
za ﬁnanciranje izrade Prostornog plana.
Visina naknade i način obračuna utvrdit će se posebnim
rješenjem.
V
Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku
općine Tomislavgrad.
Broj:02-19-202/21
Tomislavgrad, 09.02. 2021.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.oec./mag.agr., v.r.
***
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