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На основу члана 43.став 8. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник
Републике Српске”,бр.101/04),а у складу са чл.44. и 61.став 5.Статута општине
Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05),начелник
општине Доњи Жабар,доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста општинске
управе Доњи Жабар(“Службени гласник о пштине Доњи Жабар”,ванредни број
1/05”-Пречишћен текст и 5/05), члан 20. мијења се и измијењен гласи:
"Члан 20.
3.Стручни сарадник за мјесне заједнице,цивилну заштиту,повратак и
реконструкцију
Опис послова:
-

-

-

-

-

прати стање и прикупља информације о стању живот а и рада у мјесним
заједницама,о раду органа мјесних заједница и израђује анализе,извјештаје
и информације за потребе органа општине;
учествује у изради општих и других аката органа мјесних заједница;
учествује у припреми и води евиденције о избору и раду органа мјесних
заједница и одржаним зборовима грађана;
учествује у припремању и изради програма и планова рада савјета мјесних
заједница,прати реализацију планова,програма,одлука и других аката
органа мјесних заједница и о томе обавјештава начелника општин е;
пружа стручну помоћ у организовању зборова грађана,подношења
грађанске иницијативе и других облика непосредног учешћа грађана у
локалној самоуправи;
сарађује са Општинском изборном комисијом у пословима избора за
чланове савјета мјесних заједница,води евиденцију изабраних чланова
савјета;
учествује у припреми и изради процјене угрожености становништва и
материјалних добара;
предлаже план развоја,употребе и дјеловања снага цивилне заштите;
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-

-

-

-

-

обезбјеђује извршавање закона и других прописа из области цивилне
заштите;
прати стање припрема у цивилној заштити и предлаже ангажовање
предузећа,организација,служби и јединица цивилне заштите;
предлаже финансијски план за потребе цивилн е заштите;
организује и спроводи припрему и обучавање снага цивилне заштите и
становништва;
врши административне и техничке послове за Општински штаб цивилне
заштите;
предлаже и спроводи одобрен начин организације пријема и расподјеле
помоћи угроженом и настрадалом становништву;
врши и друге послове из области цивилне заштите у оквиру надлежности
општине;
координација општинских органа и служби са повратничким заједницама
сарадња са агенцијама и међународним организацијама у припреми и
реализацији програма и пројеката повратка избјеглих и расељених лица на
подручје општине Доњи Жабар и реконструкције стамбених зграда
повратника,имајући посебно у виду акт -допис Канцеларије Високог
представника за Босну и Херцеговину бр. BSNOR/MSC/HCR/22 од
3.2.2003.године,
сарадња са органима и организацијама Републике Српске, Босне и
Херцеговине и Брчко Дистрикта БиХ у питањима рјешавања проблема
повратника;
вођење евиденција у оквиру послова радног мјеста ;
успостављање активне сарадње и координације са повратницима у циљу
њиховог одрживог повратка и остваривања основних људских права;
давање података из евиденције надлежним органима и службама
Републике Српске, Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта БиХ, као и
овлашћеним иностраним организацијама;
предлагање начелнику општине б уџета за рјешавање питања одрживог
повратка на подручју општине Доњи Жабар;
подношење начелнику општине,а по потреби и Скупштини општине
извјештаја и информације о предузетим активностима у оквиру радних
послова и задатака;
одговоран је за исправност и одр жавање средстава рада;
обавља и друге послове по налогу начелника општине.

УСЛОВИ:
-

средња школа,гимназија или економска струка, V или IV степен,
положен стручни испит за рад у органима управе
најмање једна година радног искуства

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1
НАЧИН ПРИЈЕМА: конкурс.
СЛУЖБЕНО ЗВАЊЕ: стручни сарадник."
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Члан 2.
У члану 31.Правилнику,у члану 31. Самостални стручни сарадник за
комуналне дјелатности, умјесто ријечи: УСЛОВ И: Висока или Виша школа
(VII или VI степен стручне спреме) техничког смјера",стављају се ријечи:
"УСЛОВИ: Висока школа,завршен технолошки факултет, VII степен стручне
спреме".
Члан 3.
Члан 38.Правилника,брише се.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу о смог дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 02-022-16/05
11. август 2005. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник
Републике Српске”,бр.101/04),а у складу са чаном 44.Статута општине Доњи
Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05),начелник општине
Доњи Жабар,доноси

РЈЕШЕЊЕ
I
Рјешење бр.02-360-1156/01 од 20.11.2001.године("Службени гласник општине
Српско Орашје",бр.6/01),ставља се ван снаге.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а биће објављено у "Службеном
гласнику општине Доњи Жабар".

Број: 02-360-1/05
11.август 2005.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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59. Рјешење о стављању ван снаге Рјешења бр. 02-360-1156/01
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