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Na temelju članka 15. stavka 1. točke 7. Zakona o načelima lokalne samouprave u F BiH        
(˝ Službene novine F BiH˝ broj 49/06) i članka 39. stavka 1. točka 11. Statuta općine Kupres 
("Službeni glasnik općine Kupres "broj 20/08) Općinski načelnik donosi 
 

 
PRAVILNIK  

o osnivanju i ustrojstvu općinskih službi za upravu općine Kupres 
 

 
I. - TEMELJNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovim Pravilnikom sukladno odredbama  članka 15. Stavak 1. točke 7. Zakona o načelima 
lokalne samouprave u F BiH (˝ Službene novine F BiH˝ broj 49/06), Zakona o organizaciji 
organa uprave u F BiH (˝ Službene novine F BiH˝ broj 35/05), u okviru jedinstvenog 
općinskog organa uprave osnivaju se općinske službe za upravu općine Kupres, utvrđuje 
naziv, broj, nadležnost, rukovođenje, odgovornost i način rada općinskih službi( u daljnjem 
tekstu Općine službe). 
 

Članak 2. 
 

Općinske službe obavljaju upravne i stručne poslove koje se Federalnim odnosno 
Županijskim  zakonom delegiraju ili prenose na Općinu, kao i poslove lokalne samouprave iz 
okvira nadležnosti općine, a poslove upravnog nadzora mogu se  obavljati putem samostalnih 
izvršitelja. 
 

II - OSNIVANJE OPĆINSKIH SLUŽBI 
 

Članak 3. 
 

Općinske službe su: 
1. Služba za inspekcijske poslove, financije, pitanja branitelja i civilnu zaštitu 
2. Služba za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne poslove 
3. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, imovinsko pravne poslove, katastar i 
geodetske poslove 
 

Članak 4. 
 

Za vršenje određenih stručnih, tehnički i drugih poslova za potrebe Općinskog vijeća, 
Općinskog načelnika mogu se osnivati stručne, tehničke i druge zajedničke ili samostalne 
službe ili tijela. 
Službe ili tijela iz prethodnog stavka osniva Općinski načelnik Pravilnikom o unutarnjoj 
organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave općine Kupres. 
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III  - RUKOVOĐENJE OPĆINSKIM SLUŽBAMA 
 

Članak 5. 
 
Općinski načelnik rukovodi svim Općinskim službama i glede toga ima ovlasti utvrđene 
Ustavom, Zakonom, Statutom Općine i drugim propisima.  
Općinski načelnik je obvezan temeljem Ustava, Zakona i Statuta Općine, savjesno i 
odgovorno obnašati povjerenu mu funkciju i osobno je odgovoran za njeno obnašanje, kao i 
za rad Službi kojima rukovodi. 
Radom Općinske službe neposredno upravlja i rukovodi Načelnik službe (Rukovoditelj 
temeljne ustrojbene jedinice kojom ne rukovodi rukovodeći državni službenik), sa ovlastima 
koje na njega prenese Općinski načelnik. 
Načelnici službi (Rukovoditelji temeljne ustrojbene jedinice kojom ne rukovodi rukovodeći 
državni službenik) pomažu Općinskom načelniku u rukovođenju osnovnim organizacijskim 
jedinicama i neposredno vrše poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i Pravilnikom o 
unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i stručnih službi. 
Općinski načelnik može imati savjetnike koji nemaju status državnog službenika a čija se 
radna mjesta utvrđuju Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i njihov je status posebno 
reguliran. 
Načelnik službe (Rukovoditelj temeljne ustrojbene jedinice kojom ne rukovodi rukovodeći 
državni službenik)  za svoj rad i rad službe kojom rukovodi odgovoran je Općinskom  
načelniku. 
Radom odsjeka neposredno rukovodi šef Odsjeka sa ovlastima koje mu utvrdi Općinski 
načelnik i za svoj rad odgovara  Načelniku službe. 
 

IV – NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SLUŽBI  
 

Članak 6. 
1. Služba za inspekcijske poslove, financije, pitanja branitelja i civilnu zaštitu 

 
Obavlja upravne i druge stručne poslove u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti financija, 
razvitka, inspekcijske poslove, pitanja branitelja i njihovih obitelji, civilne zaštite i 
spašavanja, motrenja i uzbunjivanja, prevenciju zaštite od požara, servisiranja aparata i druge 
opreme koja se koristi u svrhu gašenja požara kao i u druge poslove u svezi sa provođenjem 
propisa koji se odnose na oblast inspekcije, financija, pitanja branitelja i civilnu zaštitu.  
 

2.  Služba za gospodarstvo, graditeljstvo, prostorno uređenje i komunalne poslove 
 
Obavlja upravne i druge stručne poslove u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti  
gospodarstva, razvitka, prostornog uređenja i urbanizma,  graditeljstva, zaštite okoliša i 
stambeno-komunalnih poslova. 

 
3. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, imovinsko pravne poslove, katastar i 

geodetske poslove 
 
Obavlja upravne i druge stručne poslove u okviru prava i dužnosti Općine u oblasti  prosvjete, 
znanosti, kulture, športa, mladeži, rada, informiranja, vrši poslove matičnih ureda, ovjere 
prijepisa i potpisa, kao i biračkih popisa, pravne pomoći građanima, zajedničke poslove za 
općinske službe i vijeće, imovinsko pravne poslovi, geodetske poslove, katastar nekretnina 
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kao i druge poslove za koje u okviru prava i dužnosti Općine nije nadležna ni jedna druga 
Služba.  
 
 

V - ODNOS OPĆINSKIH SLUŽBI PREMA OPĆINSKOM NAČELNIKU, 
OPĆINSKOM VIJEĆU, OMBDUSMENIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA 
 
ODNOS OPĆINSKIH SLUŽBI PREMA OPĆINSKOM NAČELNIKU 
 

Članak 7. 
 

Odnos Općinskih službi prema Općinskom načelniku kao tijela izvršne vlasti zasniva se 
na obvezi provođenja zahtjeva i smjernica, koje sukladno Ustavu i Zakonu, utvrdi 
Općinski načelnik  za pojedine upravne oblasti, kao i odgovornost za stanje u oblastima za 
koje su Općinske službe osnovane, a što se ostvaruje na način da se Općinskim službama 
mogu odrediti sljedeći zadaci: 
1. Davanje uputa i smjernica za rad u izvršavanju zakona i drugih propisa; 
2. Naložit da u određenom roku pripreme određene propise ili donesu podzakonski 

propisi ili opći akti iz svoje nadležnosti za koje su ovlašteni; 
3. Odrediti izvršavanje pojedinih zadataka i utvrditi rok za njihovo izvršenje; 
4. Odrediti ispitivanje stanja određenih pitanja iz njihove nadležnosti i podnesu izvješće 

sa odgovarajućim prijedlozima; 
5. Odrediti izvršavanje i drugih zadatak iz njihove nadležnosti. 
Službe su dužne izvršiti gore navedene zadatke. 

 
Članak 8. 

 
Općinske službe odgovorne su za svoj rad i stanje u oblasti za koju su osnovani 
Općinskom načelniku, koji ima pravo utvrđeno Zakonom o organizaciji organa uprave u  
F BiH i Zakona o organizaciji tijela uprave HBŽ. 
 

Članak 9. 
 

Općinske službe obvezne su Općinskom načelniku dostavljati godišnja izvješća o ovom 
radu, a po potrebi i češće, kao i izvješća o stanju u oblastima iz njihove nadležnosti, te 
informacije, obavještenja, podatke, spise i drugu dokumentaciju koji su potrebni za rad 
Općinskog načelnika. 
Općinske službe mogu od Općinskog načelnika tražiti upute i smjernice o određenim 
pitanjima za izvršavanje propisa, na što je Općinskog načelnik obvezan dati odgovor. 
Općinske službe mogu Općinskom načelniku predložiti razmatranje određenih pitanja iz 
njihove nadležnosti i tražiti da Općinski načelnik poduzme mjere potrebne za rješavanje 
problema u toj oblasti. 
 
 
VI - ODNOS OPĆINSKIH SLUŽBI PREMA OPĆINSKOM VIJEĆU 
 

Članak 10. 
 
Općinske službe obvezne su na zahtjev Općinskog vijeća preko Općinskog načelnika 
podnositi izvješće o svom radu o stanju u odnosnoj oblasti i o izvršavanju zakona i drugih 



 4 

propisa, odgovarati na vijećnička pitanja sukladno programu rada općinskog tijela, 
odnosno na njegov zahtjev i pripremiti nacrt odluka i druge propise kao i analitičke, 
informativne i druge materijale. 
 
 
VII - ODNOS OPĆINSKIH SLUŽBI PREMA OMBDUSMANIMA 
 

Članak 11. 
 

Odnos Općinskih službi prema ombudsmanima temelji se na obvezama utvrđenim 
Ustavom, Zakonom i drugim propisima. 
 
VIII – ODNOS OPĆINSKIH SLUŽBI PREMA PRAVIM OSOBAMA 
 

Članak 12. 
 
Općinske službe u okviru svoje nadležnosti imaju prema pravnim osobama ovlasti i 
obveze predviđene zakonom i drugim propisima, a osobito glede vršenja prava nadzora 
nad zakonitošću rada tih pravnih osoba kada su za to ovlašteni zakonom odnosno 
propisom Općinskog vijeća. 
Službe surađuju sa pravnim osobama po pitanjima iz svoje nadležnosti koja su od značaja 
za rad službe ili su od interesa te pravne osobe. 
Pravne osobe obveze su, sukladno zakonu, dostavljati podatke informacije i drugu 
dokumentaciju iz oblasti svoje djelatnosti, ako su ti podaci, informacije i dokumentacija  
od značaja za vršenje poslova iz nadležnosti službe. 
 
IX - UNUTARNJA ORGANIZACIJA SLUŽBI 

 
Članak 13. 

 
 
Unutarnja organizacija Općinskih službi za upravu utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji 
jedinstvenog općinskog organa uprave općine Kupres kojim se utvrđuje osobito: 
organizacijske jedinice i njihova nadležnost, sistematizacija radnih mjesta koja obuhvaća: 
nazive radnih mjesta, opis poslova, uvjete za vršenje poslova, vrstu djelatnosti, naziv skupine 
u koju spadaju poslovi, složenost poslova i druge elemente, način rukovođenja organom i 
organizacijskim jedinicama, programiranje i planiranje poslova, ovlasti i odgovornost 
državnih službenika (Rukovoditelj temeljne ustrojbene jedinice kojom ne rukovodi 
rukovodeći državni službenik) i rukovodećih državnih službenika i u vršenju poslova, kao i 
druga pitanja predviđena zakonom. 
 

Članak 14. 
 
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji donosi Općinski načelnik. 
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XI - PRIJELAZNE ODREDBE 

 
Člana 15. 

 
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena odluka kojom je bila uređena ova 
oblast. 
 

Članak 16. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, objavit će se na oglasnoj ploči i u 
˝Službenom glasniku općine Kupres˝ 
 
Broj: 02-02-1-21/13 
Kupres, 31.03.2013. godine 
 

 
        Općinski načelnik 
__________________________ 
Perica Romić, dr. vet. med.  v.r. 
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