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На основу члана 26. Статута Општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњи Жабар",бр. 6/05),а у складу са
чланом 13. Одлуке о наградама и признањима("Службени гласник Општине Српско Орашје",бр. 3/02 и "Службени
гласник Општине Доњи Жабар",бр.805),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетој редовној сједници одржаној
29.септембра 2006. године, донијела је

ОДЛУКУ
о додјели награда и признања
Члан 1.
Додјељују се сљедеће награде и признања Општине Доњи Жабар:
1.

Плакета Општине Доњи Жабар додјељује се:
1.1 "АГРЕКС" д.о.о. Доњи Жабар - за изузетан допринос у развоју привреде Општине Доњи Жабар,
1.2. "ГОЛД МГ" д.о.о. Доњи Жабар - за изузетан допринос у развоју привреде Општине Доњи Жабар,
1.3. Мјесна заједница Чови ћ Поље - за изузетан допринос у развоју Општине Доњи Жабар,
1.4. Тодоровић(Стевана)Саво(постхумно) - за изузетан допринос у развоју Општине Доњи Жабар,
1.5. Летић Младен-Мајо (постхумно) - за несебично жртвовање у стварању Републике Српске .

2.

Награда Општине Доњи Жабар са појединачним новчаним износом у висини од 500,00 КМ,додјељује се:
2.1 Душан Цвијановић - за изузетан допринос у развоју Општине Доњи Жабар,
2.2. Борислав Катић - за изузетан допринос у развоју Општине Доњи Жабар,
2.3. Крсто Стевановић - за изузетан допринос у развоју Општине Доњи Жабар,
2.4. Цвијетин Радовановић-Шега - за изузетан допринос у развоју Општине Доњи Жабар,
2.5. Младен Ристанић - за несебично жртвовање у стварању Републике Српске.

Члан 2.
Награде и признања из члана 1.ове Од луке биће уручене на свечаној сједници Скупштине општине Доњи Жабар.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику Општине Доњи Жабар".
Број:01-022-81/06
29.септембра 2006.
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл.191.и 192.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник Општине Доњи
Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.),Скупштина општине Доњи Жабар,н а двадесетој редовној сједници,одржаној 29.
септембра 2006. године,донијела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЈЕН И ПОСЛОВНИКА СКУПШТИ НЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБА Р
Члан 1.
Приступа се промјени Пословника Скупштине општине Доњи Жабар("Службени гласник Општине Доњ и
Жабар",бр.1/05 и 4/05-испр.).
Члан 2.
Задужује се Одбор за статутарна питања и прописе да изради приједлог новог Пословника Скупштине општине
Доњи Жабар и упути Скупштини на разматрање за наредну сједницу Скупштине општине.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
Број:01-022-82/06
29.септембра 2006.
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу чл. 39. и 169.с тав 2.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске",
бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине
Доњи Жабар",бр.6/05)и чланом 107. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Служб ени гласник општине
Доњи Жабар”,бр. 1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетој редовној сједници одржаној дана
29.септембра 2006.године, донијела је

О Д Л У К У
О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ
I – УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се начин одређивања плата и других лична примања функционера општине Доњи
Жабар.
II – ПЛАТЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА
Члан 2.
Плате функционера општине,у складу са Законом о статусу функционера јединице локалне
самоуправе(„Службени глас ник Републике Српске“,бр.96/05) одређује се по основу критеријума просјечне плате
запослених у сталном радном односу на неодређено вријеме у Административној служби у претходној години,и то:

Назив функције

Број просјечних плата у Административној служ би у претходној години

начелник општине

3,4

замјеник начелника општине
предсједник Скупштине
општине
потпредсједник Скупштине
општине

2,9
3,1
2,5

Плате из става 1.овог члана увећавају се за 10%,на основу критеријума броја становника у једи ници локалне
самоуправе.
Члан 3.
Саставни дио основне плате одређене у складу са чланом 2. ове Одлуке је увећање по основу укупног пензијског
стажа који износи 0,5% за сваку годину пензијског стажа.
Члан 4.
Функционери имају право на накнаду плат е за вријеме одсуства с посла(годишњи одмор,државни празник и
др.),у складу са законом,подзаконским прописима и колективним уговором.
Члан 5.
Функционери имају право на:
посебан једнократни годишњи додатак за обиљежавање Новогодишњих празника у висини просјечне свих
запослених у радном односу у Општини,
накнаду трошкова за топли оброк,трошкове превоза до посла за удаљеност од мјеста становања преко 10
километра,као и друге исплате на терет материјалних трошкова и накнаде,у висини предвиђеној законом и
колективним уговором.
Функционери остварују накнаде из става 1.овог члана у складу са актом надлежног сталног радног тијела
Скупштине за административна питања.
IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлук а о статусу функционера и носилаца јавних
функција("Службени гласник општине Доњи Жабар ",бр.2/05 и 4/05).
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи Жабар“ и
примјењиваће се од 1.децембра 2006.г одине.
Број:01-022-80/06
29.септембра 2006.год.
Доњи Жабар

Предсједник
Скупштине општине
Перо Стевановић,с.р
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи(“Службени г ласник Републике Српске”, бр.101/04,42/05 и
118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.6/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Д вадесетој редовној сједници одржаној дана 29.септембра
2006.године, донијела је сљедећу

ОДЛУКУ
I
Врши се отпис дуга ФК „Младост“ Лончари према Буџету Општине Доњи Жабар ,по основу позајмице,у укупном
износу од 5.700,00 КМ(пет хиљада и седамстотина конвертибилних марака) .
II
За спровођење ове Одлуке задужује се наче лник општине.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.

Број: 01-022-88/06
29.септембра 2006.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”, бр.101/04,42/05 и
118/05),а у складу са чл. 26. Статута општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар(”,бр.6/05)и
чл.108. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,
бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетој редовној сједници одржаној дана 29.септембра
2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о стању рјешавања управних предмета код органа Општинске управе за период од
1.1.2006.године до 30.6.2006.године.
II
Извјештај из става I.,у прилогу,чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-85/06
29.септембра 2006.
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”, бр.101/04,42/05 и
118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетој редовној сједници одржаној дана
29.септембра 2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о провођењу Закона о занатско -предузетничкој дјелатности са табеларним приказом
регистрованих радњи и других облика обављања занатско -предузетничке дјелатности.
II
Извјештај из става I.,у прилогу,чини саставни дио овог Закљ учка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-84/06
29.септембра 2006.год.
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”,бр.101/04 ,42/05 и
118/05),а у складу са чланом 26.Стат ута општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.1/05 и 4/05-испр.),Скупштина општине Доњи Жабар,на Двадесетој редовној сједници одржаној дана
29.септембра 2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о стању катастра непокретности и катастра земљишта на подручју Општине Доњи Жабар.
II
Извјештај из става I.,у прилогу,чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-86/06
29.септембра 2006.год.
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”,бр.101/04 ,42/05 и
118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар(“Службени гласник о пштине Доњи
Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Д вадесетој редовној сједници одржаној дана 29.септембра
2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се усмено информисање начелника општине о реализацији закључака Скупштине између двије
сједнице.
II
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-83/06
29.септембра 2006.год.
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”,бр.101/04 ,42/05 и
118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословник а Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Д вадесетој редовној сједници одржаној дана 29.септембра
2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о остварива њу права из борачко-инвалидске заштите.
II
Информација из тачке I. у прилогу,чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-87/06
29.септембра 2006.год.
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”,бр.101/04 ,42/05 и
118/05),а у складу са чланом 26.Статута општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.Пословник а Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи
Жабар”,бр.1/05),Скупштина општине Доњи Жабар,на Д вадесетој редовној сједници одржаној дана 29.септембра
2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о стању и пр облемима у области културне дјелатности на подручју Општине Доњи
Жабар.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.

III
Овај Закључак биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-90/06
29.септембра 2006.год.
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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Скупштина општине Доњи Жабар разматрајући питање накнада за вршење послова одборника,а на основу
члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”,бр.101/04 ,42/05 и 118/05),а у складу
са чланом 26. Статута општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.6/05)и чланом 108.
Пословника Скупштине општине Доњи Жабар(“Службени гласник општине Доњи Жабар”,бр.1/05), на Двадесетој
редовној сједници одржаној дана 29.септембра 2006.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Задужује се ресорни Административни одбор да утврди за наредну сједницу Скупштине општине Доњи
Жабар,приједлог измјене и допуне Одлуке о вршењу послова Скупштине општине Доњи Жабар,ради повећања
накнада одборницима.Накнада одборницима треба да се утврди у мјесечном паушалном износу.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине Доњи Жабар”.
Број: 01-022-89/06
29.септембра 2006.године
Доњи Жабар

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Перо Стевановић,с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,бр.101/04 и 42/05) ,а у складу са
чланом 11.Закона о раду(„Службени гласник Републике Српске“,бр.38/00,40/00,47/02,38/03 и 66/03),начелник општине Доњи
Жабар,доноси

ПРАВИЛНИК О РАДУ

АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују и утврђују поло жај,послови и категорије радних мјеста у Административној служби
општине Доњи Жабар(у даљем тексту:Административна служба),статус савјетника,обављање повремених и привремених
послова,начин утврђивања плата и других личних примања и накнада,као и друга прав а и обавезе на раду и по основу рада у
Административној служби.

II - РАДНА МЈЕСТА У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
1. Дефинисање радних мјеста у Административној служби
Члан 2.
Радна мјеста у Административној служби,у складу са законом,су :
1. радна мјеста службеника,и
2. радна мјеста техничких,помоћних и других послова.

2. Изузеће – савјетници
Члан 3.
Лица запослена као савјетници начелника општине н емају статус службеника.
Савјетник координира одређене послове и активности из надлежности начелника општине,врши анализе,процјене и предлаже
могућа рјешења у одређеној области или сектору,у границама дјелокруга послова одобрених од стране начелника.
За савјетника може бити именовано лице које има најмање високу стручну спрему,а изузетно вишу, и ако испуњава опште
услове предвиђене за запошљавање службеника,у складу са Законом о локалној самоуправи.
Савјетник има сљедећа права и обавезе,у погледу извршавања послова из свог дјелокруга:
a) скреће пажњу начелнику општине као издаваоцу наредбе или другог обавезујућег а кта на њену незаконитост;
б) на заштиту свог физичког и моралног интегритета током обављања службених дужности;
в) савјетнику се не гарантује сигурност уживања положаја:

савјетник може бити разријешен дужности у било које вријеме од начелника општи не,

мандат савјетника не може бити дужи од мандата начелника општине који га је именовао,

именовање савјетника не може се преиначити у положај службеника са сигурношћу уживања положаја,
г) савјетник не може водити управни поступак или вршити управн е радње у поступку из надлежности службеника
Административне службе;
д) ако општински службеник буде именован на положај савјетника,права,обавезе и одговорности из радног односа у
Административној служби мирују,осим функционера општине,секретара скупштине општине или начелника одјељења који
подносе оставку са даном именовања за савјетника.
Начелник општине именује и разрјешава дужности савјетника у форми одлуке.Одлука се објављује у општинском службеном
гласилу.

Плата и накнаде по основу рада савјетника утврђује се рјешењем начелника.
Савјетник може обављати послове и као волонтер или са непуним радним временом.
III - СЛУЖБЕНИЦИ
1. Радна мјеста и категорије службеника
Члан 4.
У Административној служби послови су разврстани на руковод еће и остале послове службеника.
Послове руководећег службеника врши секретар Скупштине општине и начелник одјељења.
Остали службеници су: инспектор,комунални полицајац,самостални стручни сарадник,виши стручни сарадник и стручни
сарадник.
Члан 5.
Категорија радног мјеста службеника изражава сложеност и значај послова,резултате који се очекују у раду,обим послова и
радних задатака на радном мјесту и одговорност службеника,изражену кроз прописане посебне услове које је потребно
испунити,у складу са законом и Правилником.
У Административној служби утврђују се 4(четири) категорије радних мјеста службеника,и то:
1) Прва категорија: секретар Скупштине општине и начелник одјељења,
2) Друга категорија:самостални стручни сарадник,инспектор и комунални полицај ац,
3) Трећа категорија: виши стручни срадник,
4) Четврта категорија: стручни сарадник,технички и помоћни радници.
2. Посебни услови за обављање послова службеника
Члан 6.
Посебни услови за вршење појединих послова,у оквиру категорија службеника у Администра тивној служби,изузев секретара
Скупштине,који се односе али се не ограничавају,на врсту и степен стручне спреме,радно искуство,стручни испит за рад у
административној служби и друг и услови,утврђују се актом о систематизацији радних мјеста,у складу са зако ном.
3. Приправници
Члан 7.
Приправником се сматра лице које је завршило средњу школу,вишу школу или факултет,које се први пут запошљава,односно
ступа у радни однос у свом стручном звању и које треба,у складу са законом,положити стручни испит за рад у Административној
служби.
Члан 8.
Лице које заснива радни однос у својству приправника ослобођено је поступка улазног интервјуа-разговора.
Одлуку о потреби пријема приправника доноси начелник општине.
Начелник општине приликом расписивања конкурса наглашава да право учешћа на конкурсу имају само лица која први пут
заснивају радни однос.
Члан 9.
Лица која се запошљавају у Административној служби у својству приправника,послије истека приправничког стажа и
положеног стручног испита за рад у Административној служби,стичу својство службеника.
Овлашћени службеник дужан је да приправника упозна са садржином програма и начином праћења његовог оспособљавања.
Програм стручног оспособљавања приправника доноси начелник општине.
Приправнички стаж за лица са завршеном средњом стручном спремом траје шест мјесеци,за лица са завршеном вишом
стручном спремом девет мјесеци,а високом стручном 12 мјесеци.
Члан 10.
За вријеме обављања приправничког стажа,приправник има право на 80% минималне зараде прије п олагања стручног
испита,као и инвалидско осигурање у случају повреде на послу,на терет Буџета општине као послодавца.
Право на здравствено осигурање приправник остварује код надлежне организационе јединице завода за запошљавање,у
складу са законом,како је то регулисано прописима у погледу незпослених лица.
4. Волонтери
Члан 11.
Волонтером се сматра лице које је завршило средњу или вишу школу,или факултет,а које по први пут заснива радни однос у
том занимању,које је дужно према закону,положити стручни испит и коме је потребно претходно радно искуство у његовом
занимању или професији.
У Административну службу може се примити приправник ради обављања приправничког стажа у својству
волонтера(волонтерски рад).
Волонтерски рад може трајати онолико вре мена колико је,према закону,за одређено стручно звање прописано трајање
приправничког стажа.
Трајање волонтерског рада из става 3.овог члана рачуна се у приправнички стаж и у радно искуство као услов за рад на
одређеним пословима.Уговор или рјешење о пр ијему на волонтерски рад подноси се надлежној организационој јединици завода
за запошљавање,у року од пет дана од дана његовог доношења.
Члан 12.
Волонтер има право на здравствено осигурање и осигурање за случај повреде на раду или професионалне болести ,у складу
са законом и другим прописима који регулишу права незапослених лица.Ове бенефиције обезбјеђују се код надлежне
организационе јединице завода за запошљавање.
Општина плаћа 35% минималне зараде за сваког волонтера надлежној организационој једини ци завода за запошљавање
ради покривања осигурања волонтера у случају повреде на раду или професионалне болести.
Одлуку о ангажовању волонтера за обављање појединих послова у Аминистративној служби у току календарске године
доноси начелник општине.
У случају из става 3. овог члана начелник општине приликом расписивања конкурса наглашава да се ради о пријему
волонтера и да право учешћа на конкурсу имају само лица која први пут заснивају радни однос.
Волонтери су ослобођени поступка улазног интервјуа.

IV – ЗАПОСЛЕНИ БЕЗ СТАТУСА СЛУЖБЕНИКА
1. Радна мјеста техничких,помоћних и других послова
Члан 13.
Запослени који немају статус службеника распоређују се на радна мјеста утврђена актом о систематизацији радних
мјеста,према занимању запосленог,у оквиру одређених струка и зависно од степена школске спреме,као што су: стенограф,
дактилограф, преводилац,чувар,возач,курир -достављач,спремачица-послови чишћења и одржавања просторија,кафе куварица послови припреме и послуживања топлих и хладних напитака,ВКВ ра дник,КВ радник,НК радник.
Члан 14.
На радне односе запослених лица која обављају техничке,помоћне и друге послове у Аминистративној служби,односно
запослених који немају статус службеника,примјењиваће се Закон о радним односима у државним органима ("Службени гласник
Републике Српске",број 11/94 и 6/97),Закон о раду("Службени гласник Републике Српске" ,број 38/00,40/00,47/02,38/03 и 66/03),
Закон о запошљавању("Службени гласник Републике Српске",број 54/05 Пречишћени текст),Општи колективни
уговор("Службени гласник Републике Српске" број 27/06)и Посебни колективни уговор за запослене у области управе у
Републици Српској("Службени гласник Републике Српске",број 16/98 и 37/01) ,као и њихове накнадне промјене,односно измјене
и допуне.
2. Обављање повремених и привремених послова
Члан 15.
За обављање привремених и повремених послова за потребе начелника општине и Административне службе може се
закључити уговор са извршиоцем,под условом да не представљају послове за које врши пријем у радни однос на одређено
радно мјесто и да не трају дуже од 60 дана у току календарске године.
Као привремени и повремени послови у смислу става 1.овог члана,сматрају се:
- послови периодичног чишћења и одржавања радних просторија органа Општине,Аминистративне службе и мјесних за једница;
- уређивање и чишћење простора,односно земљишта за редовну употребу зграде у којој су смјештене радне просторије органа
Општине,Аминистративне службе и мјесних заједница;
- помоћни и технички послови неопходни за уредно и благовремено спровођење л окалних избора;
- послови одржавања и ситних поправки уређаја,инсталација и опреме који служе у остваривању функције органа
Општине,Аминистративне службе и мјесних заједница;
- помоћни и технички послови који се појављују приликом обиљежавања Општинских пр азника и културно-спортских
манифестација;
- послови отпремања писмоносних пошиљака већег обима или броја који се појаве у току календарске године;
- административно-технички послови већег обима,који се односе на извршавање послова у одређеној области;
- други послови чије обављање није предвиђено актом о систематизацији радних мјеста у Административној служби,а који су
неопходни за остваривање функције органа Општине у току календарске године.
Члан 16.
Уговор о обављању привремених и повремених послов а закључује начелник општине,или по његовом овлашћењу замјеник
начелника општине,односно овлашћени службеник.
Уговор из става 1.овог члана,у циљу извршавања привремених и повремених послова за потребе Скупштине општине и њених
радних тијела,може закључити секретар Скупштине општине,ако су обезбијеђена Буџетска средства за те намјене.
V – ЗАПОШЉАВАЊЕ СЛУЖБЕНИКА
1. Запошљавање и заступљеност
Члан 17.
Упражњено радно мјесто општинског службеника попуњава се путем јавног конкурса,интерног оглашавања и акта
именовању,по процедури утврђеној законом,подзаконским прописима и актима Скупштине општине.
Члан 18.
Структура службеника оквирно одражава националну структуру становништва Општине према посљедњем објављеном
попису становништва,у складу са Уставом,закон ом и Статутом Општине.
Национална припадност службеника заснована је на добровољном изјашњавању.
VI-ТРАЈАЊЕ И УСЛОВИ РАДА У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
1. Радно вријеме
Члан 19.
Радно вријеме службеника и осталих запослених у Административној служби одре ђује се посебним актом начелника,у складу
са законом.
Актом из става 1.овог члана одређује се почетак и завршетак радног времена и распоред дневног одмора у трајању од 30
минута.
Прековремени рад службеника може увести начелник општине у случајевима непланираног повећања обима посла,у
приликама проузрокованим вишом силом (природне или друге несреће у којима су угрожени живот и здравље људи или
имовина),ради спашавања људских живота и здравља и у другим случајевима утврђеним законом или колективним
уговором.Прековремени рад може трајати највише 10 часова седмично,односно 150 часова у току једне календарске године.
2. Одмори и одсуства
Члан 20.
Службеник,технички,помоћни и други радник у Административној служби има право на дневни,седмични и годишњи
одмор,плаћено и неплаћено одсуство,у складу са законом и колективним уговором.
3. Престанак радног односа
Члан 21.
Службенику,техничком,помоћном и другом раднику престаје радни однос у случајевима и на начин утврђен законом и
подзаконским прописима.

Члан 22.
4. Привремено вршење послова другог радног мјеста
Запосленог за вријеме одсуства са рада(због годишњег одмора,болести,стручног усавршавања или оспособљавања или из
других разлога)замјењује други запослени кога овласти начелник општине или,по његов ом овлашћењу,замјеник начелника и
друго овлашћено лице.
За одсуства у трајању до десет радних дана овлашћења и налози за замјену су усмени,а за одсуства у трајању преко десет
радних дана лицу које замјњује одсустног радника издаје се рјешење о замјени.
VII-ПЛАТЕ И НАКНАДЕ
1. Критеријуми за утврђивање плата
Члан 23.
Службеник,технички,помоћни и други радник у Административној служби има право на плату која одговара сложености
послова,обиму и одговорности на радном мјесту на које је распоређен,резултати ма рада и времену проведеном на раду.
2. Структура плата
Члан 24.
Полазни основ за обрачун плате за све службенике,помоћне,техничке и друге раднике у Административној служби је исти и
представља најнижу цијену рада као израз вриједности за најједноставн ији рад у јединици локалне самоуправе.Најнижу цијену
рада одређује надлежни орган,а могу је споразумно одредити начелник општине и овлашћени представници синдикалне
организације запослених у Административној служби.
Члан 25.
Основни коефицијенти службен ика и техничких,помоћних и осталих радника утврђују се полазећи од сложености и обима
послова радних мјеста,која су систематизована примјењујући у највишем степену принцип обједињавања истих и сличних
послова.
Члан 26.
Службеницима,у оквиру категорија,т ехнички,помоћни и остали радници,у складу са ставом 1.овог члана,сврстани су у четири
платна разреда за које се одређују сљедећи основни коефицијенти:
1. Први платни разред : секретар Скупштине општине – 7,50
2. Други платни разред :самостални стручни сарадник,к омунални полицајац и инспектор -6,50
3. Трећи платни разред: виши стручни сарадник – 6,00
4. Четврти платни разред: стручни сарадник – 5,50
5. Пети платни разред: технички,помоћни и други радници – 4,70
Члан 27.
За техничке,помоћне и друге раднике одређује се осн овни коефицијент,и то:
- за раднике са средњом стручном спремом 4,70
- за остале раднике 3,30.
Члан 28.
Основни коефицијент за обрачун основне плате увећава се по основу:
- обављања високо сложених,најсложенијих и изузетно значајних посл ова ........................... до 30%
- обима посла .................................................................................................................................. до 20%
- по основу одговорности ................................. ............................................................................. до 15%
У складу са гранским колективним уговором основна плата увећава се за посебне резултате у раду и за обављање послова
под посебно отежаним условима рада.
3. Обрачун плата
Члан 29.
За сваког службеника,техничког,помоћног и другог радника доноси се посебно рјешење о одређивању и обрачуну плате,у
складу са одредбама чл. 26.,27.и 28. овог Правилника.
Плата се обрачунава тако што се коначан коефицијент помножи са основом( најнижа цијена рада),те укупан износ повећа 0,5%
за сваку започету годину радног стажа.
Члан 30.
Плата приправника и других запослених који немају положен стручни испит за рад у јединици локалне самоуправе управи
умањује се за 20%.
4. Накнада за допунско-привремено обављање послова другог радног мјеста
Члан 31
У случају да се у Административној служби не попуни радно мјесто службеника због немогућности обезбјеђења кадрова,
поништавања јавног конкурса или из других разлога,службеницима који привремено об ављају тај посао повећава се плата до
50%,у зависности од насталог повећања обима и одговорности посла.
О привременом вршењу додатних послова службеника(послова другог радног мјеста),периоду вршења и увећању плате по том
основу,у складу са ставом 1.овог ч лана,начелник општине доноси посебно рјешење.
5. Периодска повишица
Члан 32
Службеник има право на увећање плате(периодска повишица)након сваке друге године,и то:
- за 10% под условом да је у том периоду био оцијењен оцјеном „нарочито се истиче“,
- за 4% под условом да је у том периоду био оцијењен оцјеном „истиче се“.
6.Остале накнаде
Члан 33.
Запослени у Административној служби имају право на увећање основне плате,по радном часу,и то:
- за рад ноћу(од 22,00 до 6,00 сати наредног дана ..............................................................................................................

35%

- за прековремени рад
..................................................................................................................... ....................................
- за рад на дане државних празника,друге дане у које се по закону неради и на Дан Општине ................................ ......
Ако је прековремени рад обављен ноћу,увећање се врши по оба основа из алинеје 1.и 2. става 1. овог члана.

35%
50%

Члан 34.
Ако законом и колективним уговором није друкчије одређено запосленом се обезбјеђује накнада нето плате у висини од 100% у
случају:
- кориштење годишњег одмора и плаћеног одсуства,
- државног празника и одсуствовања са посла у дане вјерских празника,у складу са законом и колективним уговором,
- привремене спријечености за рад,ако је неспособност проузрокована на раду или професионалном болешћу под условом да
за вријеме привремене спријечености за рад не обавља друге послове и да у року од два дана обавијести овлашћеног
службеника Административне службе за радне односе о привременој спријечености за рад због болести,
- стручног оспособљавања и усавршавања за потребе рада у Административној служби ,
- одазивања на вршење војне обавезе,
- у другим случајевима предвиђеним законом и другим прописима.
Члан 35.
Запослени у Административној служби имају право накнаде -редовних исплата на терет материјалних трошкова,и то:
- дневницу за службено путовање у Б иХ у висини од 30% најниже цијене рада,
- дневницу за службено путовање у иностранство у висини и под условима које одреди Влада Републике Српске својим
прописом,
- накнаду трошкова превоза код доласка на посао и повратка са посла,у висини пуне цијене превозне карте у јавном
саобраћају,ако је мјесто становања удаљено од мјеста рада најмање 10 километaра,
- за повећане трошкове боравка за вријеме рада на терену(теренски додатак) у висини од 10% од најниже цијене рада дневно,а
на терену у Републици Србији и Републици Црној Гори у висини од 30% најниже цијене рада,
- за трошкове једног топлог оброка за вријеме радног дана,као и у случају обављања прековременог рада дужег од 3 часа
дневно у висини од 50% најниже плате утврђене у складу са Општим колективним уг овором,сразмјерно броју дана проведених у
редовном радном времену,односно прековременом раду,
- регрес за кориштење годишњег одмора -најмање у висини од три најниже цијене рада утврђене гранским колективним
уговором,а највише у висини три просјечне плате св их лица у радном односу у општини Доњи Жабар у мјесецу који претходи
отпочињању кориштења годишњег одмора,
- отпремнину приликом одласка у пензију у висини троструке плате запосленог у посљедња три мјесеца која претходе одласку у
пензију,
- накнаду трошкова за кориштење сопственог аутомобила код обављања службеног посла у висини 20% цијене горива по
једном литру за сваки пређени километар.
Члан 36.
Под службеним путовањем у БиХ сматра се путовање ван мјеста редовног рада или мјеста становања запосленог р ади
извршавања одређених послова и задатака,по налогу начелника или,по његовом овлашћењу,замјеника начелника општине или
другог овлашћеног лица.
Службеним путовањем у БиХ и иностранство сматра се и упућивање,односно путовање запосленог у друго мјесто,рад и:
- текућих потреба стручног образовања,семинара,усавршавања и полагања стручних испита за потребе органа општине
који се полажу први пут,
- учешћа на спортским играма,такмичењима,обиљежавању празника и јубилеја и манифестацијама, и
- посјете другој јединици локалне самоуправе,државном или Републичком органу,односно другом органу или организацији у
земљи и иностранству,ради размјене искустава или у оквиру планираних активности.
Члан 37.
Вријеме службеног путовања рачуна се од часа поласка из мјеста одакле се упућује до часа повратка са службеног путовања.
Као час поласка на службени пут рачуна се стварни час поласка превозног средства којим запослени одлази на пут,а као час
повратка-час физичког приспијећа превозног средства.
Службено путовање траје онолико времена колико је неопходно да се изврше послови и задаци ради којих је оно и одређено.
За службени пут издаје се путни налог који потписује начелник,замјеник начелника или овлашћени службеник. На основу
налога за службено путовање може се исплатити ак онтација у висини процијењених трошкова.
Члан 38.
За вријеме службеног путовања запослени има право на накнаду трошкова за:дневнице, смјештај, исхрану, превоз, телефонске
услуге,таксе и друге оправдане трошкове који су неопходни за обављање послова због к ојих је упућен на службени пут.
На службеном путовању запосленом припада:
цијела дневница за свака 24 часа проведена на службеном путу и за остатак времена дужи од 12 часова,као и завријеме
проведено на службеном путу дуже од 12 а краће од 24 часа,
пола дневнице за вријеме проведено на путу преко 8 а до 12 часова,као и за остатак времена дужи од 8,а краћи од 12
часова ако је путовање трајало дуже од 24 часа.
Дневнице и теренски додатак међусобно се искључују.
Члан 39.
Трошкови смјештаја на службеном пут овању признају се у висини стварних трошкова преноћишта према приложеном рачуну.
Остали издаци који настану за вријеме службеног путовања(исхрана,превоз,таксе,телефонске и друге услуге)признају се и
обрачунавају на основу одговарајућег рачуна..
Члан 40.
Издаци за службено путовање признају се на основу обрачуна путних трошкова који се у року од 7 дана од дана када је
службено подносе овлашћеној служби за обрачун и исплату(благајник),уз писмени извјештај који је овјерио и одобрио
наредбодавац путовање завршено.

Члан 41.
Службенику,савјетнику,техничком,помоћном и другом раднику,или његовој породици може се одобрити новчана помоћ –
ванредна исплата на терет материјалних трошкова,у случају:
- смрти запосленог,одмах по сазнању његовој породици припада новчана помоћ за трошкове сахране,највише у висини од три
просјечне плате остварене у Административној служби у претходна три мјесеца;
- смрти ужег члана уже породице запосленог,одмах по сазнању запосленом припада новчана помоћ највише у висини
петороструког износа најниже цијене рада(члановима уже породице сматрају се:брачни друг,дјеца -брачна,ванбрачна,усвојена и
пасторчад, брат, сестра и родитељи запосленог уколико живе у заједничком домаћинству ;
- тешке инвалидности запосленог настале као посљедица повреде на раду или тешке болести запосленог или члана његове
уже породице,а која изискује посебне трошкове код дуготрајног боловања или лијечења,највише у висини четвоструког износа
најниже цијене рада;
- елементарних непогода или пожара на стамбеном објекту зап осленог,највише у висини десетороструког износа просјечне
плате у Административној служби остварене у претходном мјесецу;
- смрти пензионера који је пензију стекао радом у органима или службама општине Доњи Жабар више од половине свог
пензијског стажа,а у пензију је отишао са радног мјеста у општини Доњи Жабар ,у висини четвороструког износа најниже цијене
рада.
Члан 42.
Службенику,савјетнику,техничком,помоћном и другом раднику у Административној служби могу се исплатити,као остале
редовне исплате на терет материјалних трошкова,и то:
1. Јубиларне награде по основу навршених година радног стажа:
- за навршених 20 година радног стажа - у висини од једне просјечне плате запослених у Административној служби у
претходном мјесецу,
- за навршених 30 година радног стажа - у висини од двије просјечне плате запослених у претходном мјесецу;
2. Средства за обезбјеђење зимнице и огрева у току године - најмање у висини троструког,а највише петоструког износа
најниже цијене рада из претходног мјесеца,и то посебно за зимницу,а посе бно за огре(право на ова средства имају сви
запослени и они који су на чекању,боловању или плаћеном одсуству);
3. За обезбјеђење поклон пакетића за дјецу запослених која похађају основну школу(за Св.Николу или Нову годину) највише до износа од 30% најниже ц ијене рада по једном поклон пакетићу;
4. Средства за обиљежавање Осмог марта - Дана жена највише у висини најниже цијене рада за сваку радницу;
5. Средства за обиљежавање Божићних и Новогодишњих празника у висини од једне просјечне плате свих лица у радном
односу у органима Општине Доњи Жабар и Административној служби, исплаћене у претходном мјесецу.
Члан 43.
Накнаде одређене одредбама чл. 33. до 42.овог Правилника,одобрава начелник или,по његовом овлашћењу,замјеник
начелника општине.
VIII-ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1.Стручно усавршавање и специјализација
Члан 44.
Ради стручног усавршавања и специјализације,службеници могу бити упућени у друге органе и институције у земљи и
иностранству.
На стручно усавршавање и специјализацију службеник се може упутити са циљем:
- усавршавања у струци,
- оспособљавања за рад новим технологијама,знањима и стандардима,
- упознавања са одређеним стручним и технолошко -комуникацијским рјешењима и организацијом рада.
Одлуку о упућивању службеника на с тручно усавршавање и специјализацију доноси начелник општине,самостално или на
приједлог службеника.
2. Курсеви и семинари
Члан 45.
Приликом увођења нових техничких средстава рада и нове технологије у процес рада,или у случају недостатка потребних
кадрова из одређене области,службеници се могу упућивати на курсеве и семинаре које организују овлашћене владине или
невладине установе и друге организације,са теоријском наставом ради припреме,стицања знања и обуке службеника.
Одлуку о упућивању службеника на курсеве и семинаре доноси начелник општине.
IX-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
1. Ревизија запошљавања и статуса запослених
Члан 46.
Законски статус запослених у Административној служби остаје исти даном ступања на снагу овог Правилника,све док се за
њихова радна мјеста не обави комплетан поступак ревизије,у складу са законом,овим Правилником и Правилником о
организацији и систематизацији радних мјеста у Административној служби.
Члан 47.
Службеници на радним мјестима у Административној служби из члана 5. став 2.тачке 2),3) и 4) овог Правилниказ подлијежу
поступку ревизије,којим се утврђује:
- да ли су запослени у складу са Законом о радним односима у државним органима и
- да ли испуњавају услове из члана 1 18. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републи ке
Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05).
Начелник општине доноси рјешење о престанку радног односа службеницима из става 1. овог члана који су запослени супротно
одредбама Закона о радним односима у државним органима и ли који не испуњавају услове из члана 1 18. Закона о локалној
самоуправи.Рјешење о престанку радног односа ступа на снагу након окончања комплетног поступка јавног конкурса,у складу са
законом и овим Правилником.

За упражњена радна мјеста распис ује се јавни конкурс. Искуство кандидата који је п ретходно био на радном мјесту на које се
односи јавни конкурс може бити узето у обзир у процедури јавне конкуренције.
Члан 48.
2. Примјена Правилника
Уколико су законом,подзаконским актима или Општим,односно гранским колективним уговором одређена права
службеника,техничких,помоћних и других радника регулисана на повољнији начин непосредно се примјењују ти прописи до
усклађивања овог Правилника.
3. Ступање на снагу
Члан 49.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о платама и другим накнадама запослених у Општинској
управи Доњи Жабар("Службени гласник општине Српско Орашје",бр.2/01,3/01,6/01,1/04 и Службени гласник општине Доњи
Жабар",бр.5/05 и 9/05).
Члан 50.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Доњи Жабар“.
Број: 02-022-18/06
20.10.2006.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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На основу чл.43.и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске"',бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 65. став 2.Закона о буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске" број 96/03,14/04,67/05 и 34/06),члана 44. Статута Општине Доњи
Жабар („Службени гласник Општине Доњи Жабар " бр. 6/05),и главе XIV тачка 9. Правилника о рачуноводственој
политици за кориснике буџета Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске",број 109/03 и
7/05),начелник Општине Доњи Жабар ,д о н о с и

П Р А В ИЛ Н И К
О ИНТЕРНИМ КОНТРОЛАМА И ИНТЕРНИМ КОНТРОЛНИМ ПОСТУПЦИМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБ Е
Члан 1.
Правилником о интерним контролама и интерним контролним поступцима у Општини Доњи Жабар(у даљем
тексту Правилник) утврђују се:
- контролно окружење за примјену Правилника
- административни контролни поступци
- рачуноводствени контролни поступци
- поступци процјене ризика
- поступци информисања
- поступци комуникације и
- поступци надгледања.
II КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ
Члан 2.
Под контролним окружењем се подразумијевају активности,политике и поступци органа Општине,а то су
Скупштина и начелник,у погледу плани рања и провођења активности органа Општине у складу са Законом и
подзаконским актима.
Општина је правно лице и њега представља и заступа начелник.
Начелник утврђује структуру и организацију Административне службе Општине,у складу са критеријумима и
принципима,прописаним законом. Административну службу Општине чине службеници и други запослени
радници који обављају послове у оквиру појединих реферата на радним мјестима утврђеним актом о
систематизацији.
Службеници Административне службе општине Доњи Жабар дужни су обезбиједити проток информација
неопходних за благовремено и квалитетно обављање пословних активности, вршити своје послове у
границама овлашћења и надлежности ,поступати и омогућити поступање других службеника у складу са етичким
кодексом и нормама.Службеници имају трајну обавезу обезбјеђивања испуњавања основних принципа рада
Административне службе-ефикасност,дјелотворност и економичност.
Сви поступци се морају примјењивати, поштујући принципе ефикасности, транспарентности, јавности,
одговорности и законитости.
III АДМИНИСТРАТИВНИ ИНТЕРНИ КОНТРОЛНИ ПОСТУПЦИ
Члан 3.
Административни интерни контролни поступци су организациони планови, политике, процедуре, евиденције и
остале мјере којима се осигурава да се послови из надлежности Административн е службе Општине
извршавају у складу са законом,подзаконским и другим прописима и у оквиру радних мјеста утврђених
Правилником о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста у Административној
служби општине Доњи Жабар,а нарочито:
пријем дописа,других поднесака,рачуна и остале документације
разврставање и достава документације
начин и рокови сачињавања писмена
овјера и дистрибуција писмена

-

организација достављања материјала Скупштини општине
организација састанака са лицима из спољних институција,установа и других организација и
остали послови у вези са поступањем Административне службе.

Члан 4.
1. Сва пошта,која долази у Административну Службу Општине Доњи Жабар се заводи кроз јединствену централну
писарницу,док се рачуноводствена докуме нтација заводи и евидентира посебно кроз књигу улазних рачуна и
доставља исти дан функционерима и појединим рефератима, односно службеницима,којима су упућени.Правило је
да се сва пошта заводи путем јединствене картотеке предмета и сви предмети примљени до 14,00 сати сваког
радног дана,достављају се до краја радног времена(до 15,00 сати) путем интерне доставне књиге
функционерима и службеницима који су надлежни за рјешавање.
Посебно се евидентира рачуноводствена документација која се води кроз књигу рачуна, а такође постоји и књига
препоручених поштанских пошиљки,те интерна доставна књига начелника и интерна доставна књига предсједника
Скупштине.
2. Улазну књиговодствену документацију обавезно морају,прије потписа начелника општине или по његовом
овлашћењу замјеника начелника,својим потписом,потврдити надлежни службеници или други запослени
радници,као доказ да је роба или материјал запримљен,услуга извршена или инвестиција завршена у
уговореном обиму (суштинска
контрола документа),и то у року од 2 дана од дана пријема од стране
надлежног реферата .
3. Овјерена књиговодствена документација из тачке 2.овог члана Правилника се доставља надлежном
службенику за финансије у Административној служби у року од три дана од пријема од стране надлежног
реферата из тачке 2. и то уз предочену спецификацију.Пријем документације од стране надлежног службеника
за финансије у Административној служби ,врши се уз потпис на спецификацији достављених докумената.
4 Надлежни,односно овлашћени службеник врши ликвидирање књиговодствен е улазне документације у року од 2
дана од дана пријема докумената,и то:
формална контрола докумената
рачунска контрола докумената.
5. Благајничко пословање се обавља у складу са законом,подзаконским прописима и прописаним
процедурама,и то код овлашћеног службеника за финансије .
Благајничку документацију овјеравају:
ликвидатор за благајну и
начелник општине или по његовом овлаштењу одговорни службеник.
Извјештај о обављеном службеном путу подноси се на полеђини путног налога,уз тачно назначење времена
проведеног на службеном путовању и обављених послова (задатака),те укупних трошкова путовања,а правдање
најкасније у року од 5 дана по повратку са службеног путовања.
Уз извјештај о обављеном службеном путовању обавезно се прилаже докум ентација у вези са насталим
путним трошковима.
Потврду за набавку горива издаје благајник,а потписује је начелник општине или овлашћено лице.Благајник води
евиденцију о издатим потврдама.
6. Благајник је дужан у року од 2 дана од дана настанка пословне промјене,исправну књиговодствену
документацију доставити на књижење.
7. Обрачун плата и осталих личних примања,врши се у складу са прописаним процедурама .
Овлашћени службеник дужан је водити мјесечну евиденцију о присуству на послу,на начин и у складу с а
прописима о раду и запошљавању.
Овлашћени службеник за финансије врши обрачун свих личних примања у складу са важећим законским
прописима и прописаним процедурама.
Члан 5.
1. Организација достављања материјала Скупштини општине
Сви материјали који с е припремају од стране Административне службе за Скупштину,се достављају
предсједнику Скупштине . Службеници се појављују као обрађивачи материјала,а начелник као предлагач
материјала за Скупштину.Материјали који се упућују од стране службеника,заводе се кроз интерну књигу
предсједника Скупштине.Кад начелник, као предлагач потпише материјал,он се упућује предсједнику Скупштине
путем интерне књиге и као такав припремљен је за упућивање у скупштинску процедуру .
Нацрти аката које обрађује Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове - Подручна јединица
Пелагићево-ПК Доњи Жабар достављају се начелнику кроз интерну доставну књигу,а након потписа
начелника,као предлагача,достављају се предсједнику Скупштине путем писарнице.
Утврђене приједлоге мат еријала предсједник Скупштине доставља секретару Скупштине ради припреме
сједнице Скупштине у складу са Пословником Скупштине општине Доњи Жабар .
2. Достављање аката са сједница Скупштине општине
Након одржане сједнице Скупштине,овлашћени службеник уз над зор секретара Скупштине врши стручну и
техничку обраду усвојених аката која се заводе у писарници и достављају надлежним рефератима
Административне службе, односно предузећима,установама и организацијама на које се усвојена акта односе.
IV ПРОЦЕДУРЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Члан 6.
1. Процедуре набавки роба,услуга и вршења радова проводе се у складу са Законом о јавним набавкама
БиХ,Упутством за примјену Закона о јавним набавкама БиХ и Правилника о јавним набавкама Општине Доњи
Жабар.Овим Правилником,утврђује се начин и поступак јавних набавки које се проводе за потребе
Административне службе и за које додјелу уговора врши начелник општине .
2. Поступци јавних набавки роба,услуга и вршења радова проводе се на основу програма и одлука.Поступак
јавне набавке покреће се д оношењем рјешења о именовању Комисије за јавне набавке (у даљем тексту

Комисија).Прије именовања Комисије,неопходно је да се од стране службеника у надлежном реферату у коме се
врши набавка,припреми тендерска документација. Рјешење о именовању Комисије доно си начелник
општине.Свака јавна набавка има идентификациони број.Комисија дјелује од дана доношења рјешења о
именовању до окончања јавне набавке,или доношења одлуке о отказу поступка јавне набавке,односно обуставе
поступка.
3. Комисија,након окончаног пост упка,даје препоруку,а коначну одлуку о додјели уговора доноси
начелник.Начелник може прихватити или одбити приједлог Комисије,о чему доноси одговарајућу одлуку.
4. Надлежни реферат Административне службе који је задужен за реализацију програма или одлуке п о којој се
врши набавка,дужан је да сачини дио тендерске документације. Анализу понуда, њихову оцјену и
поређење,Комисија проводи на затвореним састанцима,на којима се одлуке доносе већином гласова.На сваком
састанку Комисије воде се записници,који се на крају прилажу,уз извјештаје о поступку додјеле уговора,који
се доставља начелнику.
5. Понуде се достављају директно,или препорученом пошиљком на протокол у Административној служби
Општине,прије истека рока за достављање понуда,утврђеног у тендерској документацији. Понуде које се доставе
препоручено заводе се у књигу препорука и достављају надлежном реферату уз потпис пријема.
6. Уговор о набавци,закључује се са понуђачем чија је понуда оцијењена као најповољнија,у року од 15 дана
од дана када су понуђачи обавијештени о резултату.О додјели уговора,на основу резултата поступка додјеле
уговора,дају се обавјештења у року од 30 дана од дана закључења уговора.
7. Сваки уговор потписује начелник општине .
8. Након закључења уговора, један примјер ак уговора се доставља надлежном реферату Административне
службе за послове финансија ,ради праћења реализације.
9. Надлежни реферат Административне службе за послове финансија не може извршити плаћање фактуре уколико
иста није парафирана од стране надле жног службеника у чији дјелокруг спада јавна набавкаПарафом се потврђује
да је проведена процедура јавних набавки,исправност фактуре и да су роба,радови или услуге испоручени у
складу са уговором у уговореном обиму, количини и квалитету.
Уколико се плаћање врши на основу ситуације или другог документа,морају бити обезбјеђени и додатни парафи.
10. Евиденције о свим извршеним набавкама воде сви реферати у оквиру свог дјелокруга рада .Набавка
директним споразумијевањем врши се у складу са правилником о директ ном споразумијевању који доноси
начелник општине.
Извјештавање о набавкама проведеним по осталим поступцима,вршиће се подношењем годишњих извјештаја и
по захтјеву начелника.
11. Интерна контрола и ревизија поступка јавних набавки вршиће се у с кладу са интерним контролним
поступцима и процедурама Општине.
V РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНТЕРНИ КОНТРОЛНИ ПОСТУПЦИ
Члан 7.
Рачуноводственим интерним контролним поступцима у Органима Општине и Административној
служби,утврђују се поступци пријема,контроле,обр аде и уноса у пословне књиге књиговодствених докумената о
насталим пословним промјенама,начин извршавања обавеза по основу расхода,а на основу:
- Закона о рачуноводству,
- Закона о буџетском систему Републике Српске,
- Годишњих закона о извршењу буџет а Републике Српске
- Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор,
- Правилника о садржини појединих рачуна у контном оквиру за кориснике прихода Буџета
Републике,општина и градова,буџетских фондова и фондова,
- Правилника о раду,
- Правилника о условима и начину кориштења путничких аутомобила за обављање службених послова,
- Правилника о јавним набавкама,
Овим правилником утврђују се интерни контролни поступци и процедуре за Органе Општине и
Административну службу.
Интерне рачуноводствене контроле укључују процедуре давања овлаштења и одобрења за финансијске
трансакције.
Члан 8.
1.
Обрачун плата и осталих личних примања врши овлашћени службеник за обрачунско-финансијске
послове на основу евиденција о присутности на послу,потписаних од стране овлашћених лица.
2.
Обрачун пореза и доприноса на плате и остала лична примања врши овлашћени службеник за
обрачунско-финансијске послове у складу са законским прописима.
3.
Обрачун уговора о привременим и повременим пословима врши овлашћени службеник за обрачунско финансијске послове,на основу уговора о привременим и повременим пословима,потписаним од
стране начелника или другог овлашћеног лица.
4.
Благајничко пословање обавља се по утврђеним процедурама и у складу са прописима .
5.
Благајничку документацију овјеравају:
- ликвидатори
- начелник општине,или друго лице по његовом овлаштењу.
6.
Благајник је дужан у року од 2 дана од дана настанка пословне промјене,исправну књиговодствену
документацију доставити на књижење.
7.
Ликвидирање путних налога обавља лице које овласти начелник о пштине,након формалне,суштинске и
рачунске контроле и у року од три дана доставља благајнику на реализацују.
8.
Благајнички извјештај -дневник закључује се по завршетку сваког радног дана.

Благајник доставља на овјеру начелнику општине, или другом лицу по његовом овлаштењу,благајничке
дневнике са благајничком документацијом,сљедећи радни дан за претходни дан.
9.
Добављач испоручује робу(материјал,инвентар или стална средства),врши услуге или инвестирање и
испоставља рачун.Уз сваки рачун,обавезна је наруџбеница,а кад се ради пријему робе мора постојати
отпремница са детаљном спецификацијом примљене робе, коју својим потписом потврђује овлашћени
службеник.
10.
Сва улазна књиговодствена документација се,исти дан по пријему,заводи у књигу протокола код
овлашћеног лица за послове писарнице .
11.
Улазну књигеводствену документацију обавезно морају својим потписом потврдити надлежни
службеници,као доказ да је роба или материјал запримљена,услуга или инвестиција завршена у
уговореном обиму и то у року од 3 дана од да на пријема.
12.
Овјерена документација из тачке 11.након потписа начелника општине ,доставља се надлежном
службенику за финансије на обраду.
13.
Ликвидирање књиговодствене улазне документације врши овлашћени службеник,и то:
- формална контрола
- рачунска контрола докумената.
Ликвидирање докумената врши се у року од 2 дана од дана пријема докумената.
14.
Начелник општине доноси одлуку о именовању комисије за вршење редовног (годишњег)као и
ванредних пописа,у складу са прописима о вршењу пописа и усклађивања књиговодс твеног са
стварним стањем.
Ванредан попис врши се по указаној потреби.
Извјештај о извршеном попису,заједно са одлукама о разликама између књиговодственог и стварног стања и
пописним листама,достављају се надлежном службенику за књиговодстве не послове,најкасније до 31.јануара
текуће године,за претходну годину.
15.
Потписани и овјерени периодични извјештаји и годишњи финансијски извјештај се у
роковима, дефинисаним Законом о буџетском систему Републике Српске и Правилником о
финансијском извјештава њу достављају Министарству финансија.
16.
За тачност финансијских извјештаја одговорни су начелник општине и одговорни службеник за
послове финансија,а за достављене податке овлаштени рачуноводствени радници.
VI ОДРЖАВАЊЕ,КОРИШЋЕЊЕ,ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ -КЊИЖЕЊЕ ИМОВИНЕ
Члан 9.
Овлашћени службеник за заједничке послове у Административној служби врши идентификацију набавке
основних средстава на улазним документима(рачун,отпремница) и исте доставља запосленом одговорном раднику
за послове економата(Еконо му).
Овлашћени службеник за заједничке послове стара се и о организовању послова текућег одржавања зграде
Општине у сједишту.
Члан 10.
На основу налога Овлашћеног службеника за заједничке послове ,по извршеној идентификацији набавке основних
средстава на улазним документима о извршеним набавкама,Економ одмах врши дистрибуцију основних
средстава,опреме за рад и канцеларијског материјала корисницима (нема залиха робе),а документа у року од два
дана доставља службенику надлежном за плаћање обавеза.
Члан 11.
На основу личних запажања,пријаве или захтјева службеника и радника за одржавању чистоће, Економ врши
интервенције и ситне поправке - уколико кварове не може отклонити,сачињава приједлог мјера Секретару.
Члан 12.
Извршиоци,по радним мјестима,корис те средства и опрему за коју су задужени.
Економ обавезно води евиденцију о одржавању опреме,која укључује податке из докумената (рачун,отпремница)
са потписом задужених особа.
Члан 13.
Одговорни службеник за рачуноводство и књиговодство врши комплет ирање и провјеру по основу примљених
докумената од службеника за плаћање обавеза,а затим евидентирање задужења на одговарајућим
књиговодственим картицама (картице основних средства и преглед стања средстава по корисницима).
Члан 14.
Процедуру инвентарис ања - пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем,спроводе:
Централна пописна комисија и пописне комисије - именоване рјешењем начелника општине или лица које он
овласти.
Попис се врши по плану пописа у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник Републике Српске“,број 37/00 и 86/02)и његовим
измјенама и допунама.
VII ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ И КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ
Члан 15.
Захтјеве за текуће помоћи-дотације и капиталне помоћи,организације и установе(у даљем тексту Прималац помоћи)
подносе начелнику општине путем писарнице.
Појединци,односно физичка лица захтјеве за текуће помоћи подносе начелнику општине.Начелник интерном књигом
задужује спис предмета захтјева и упућује овлашћеном службенику ради обраде захтјева ипшриједлога појединачног акта.
Текуће и капиталне помоћи за организације,установе и појединце исплаћују се на основу одлуке,рјешења и закључка
начелника општине или Скупштине општине.

Организације и установе морају приложити план рада и финансијски план у коме су приказани властити приходи као и износ
средстава тражене помоћи. Организације и установе су дужне,мјесечно, доставити Административној служби надлежној за
послове финансија,финансијске извјештаје о реализацији плана рада који укључује властите приходе као и средства помоћи.
Текуће помоћи појединцима односно физичким лицима исплаћују се на основу одлуке/рјешења начелника општине.
VIII РАЧУНОВОДСТВО,КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА БУЏЕТА
Члан 16.
Ради обезбјеђења јединствене контроле и ревизије Буџета и његовог извршења Министар финансија доноси
општа акта,у складу са својим овлашћењима(правилник о рачуноводственим политикама, наредбу о уплаћивању
одређених прихода буџета Републике,општине и градова и фондова,правилник о финансијском извјештавњу за
кориснике прихода буџета Републике,општина и градова и фондова,упутство о изради годишњег обрачуна за
кориснике прихода буџета Републике,општина и градова и фондова и др.).
Министарство-Сектор за Трезор дон оси остала подзаконска акта(упутства, инструкције, наредбе,
процедуре).
Члан 17.
За извршење Буџета по Одлуци Скупштине општине о усвајању и извршењу Буџета општине Доњи Жабар
одговаран је начелник општине.У сврху одржавања буџета у буџетској равнотежи начелник је обавезан обуставити
кориштење средстава по појединим позицијама,а о предузетим мјерама дужан је обавијестити Скупштину општине
на наредној сједници Скупштине,у складу са одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске.
Члан 18.
Административна служба и други корисници средстава буџета могу стварати обавезе и користити средства за
поједине намјене само до износа који су утврђени у буџету,а у складу са расположивим средствима.
IX ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКО- РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИЗВЈЕШТАЈА
Члан 19.
Израду финансијско-рачуноводствених извјештаја врше одговорни и овлашћени службеници,у зависности од
врсте извјештаја који се обрађују,у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске,Правилником о
финансијском извјештају, Упутством о изради годишњег обрачуна буџета и фондова и важећим Рачуноводственим
стандарима.
Члан 20.
За израду извјештаја користе се подаци из Буџета Општине,Главне књиге и извјештаја о попису имовине. По
извјештајима,израду и попуну образаца врше:
1. Биланс стања,Биланс успј еха,Извјештај о капиталном трошењу и финансирању,Биланс новчаних
трошкова, Периодични извјештаји о осталим финансијским подацима и Годишњи извјешптај о остварењу
буџета,Посебни подаци о платама и броју запослених -одговорни службеник за Буџет;
2. Благајник врши израду и попуну следећих образаца и доставља их надлежним органима:
- Образац М-4 о платама и исплатама накнада запосленим и доставља Фонду ПИО;
- Годишња обавјештајна Пријава (ГОП) - о платама и исплатама накнада;
- Мјесечна обавјештајна пријава (МОП) и доставља Пореској управи;
- Образац РАД-1 и доставља Републичком заводу за статистику.
Утврђени извјештаји се достављају Министарству финансија или Скупштини општине у складу са важећим
законским прописима о извјешт авању.
X БУЏЕТСКА КОНТРОЛА,ИНТЕРНА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
Члан 21.
Министарство финансија контролише рачуноводствена документа буџетских корисника.
Буџетски корисници дужни су формирати интерну контролу.
Рад интерне контроле заснива се на годишњем плану рада и континуиран је у току године,а интерна ревизија
је дужна најмање два пута годишње сачинити записник о утврђеном стању и доставити начелнику.
XI НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Члан 22.
Начелник општине је носилац извршне власти у Општини, руководи Административном с лужбом и
одговоран је за њен рад.Начелник заступа и представља Општину.
Начелникје врши послове у складу са законом.
Стручни Колегијум начелника са службеницима Административне службе је консултативно и стручно савјетодавно тијело које не доноси никакве одлуке,већ препоруке за рад,те начин на који се преносе потребне
информације у оба смјера.
XII ИНТЕРНИ КОНТРОЛНИ ПОСТУПЦИ У ОРГАНИМА АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
Члан 23.
Заједничко за све реферате,односно службенике Административне службе Општине Доњи Жабар је да се на
основу овог Правилника обезбиједи сљедеће:
поштовање Закона о општем управном поступку и других законских одредби,
задуживање службеника предметима од стране начелника,праћење њиховог извршења,
раздуживање предмета у архиву,примопредаја предмета и змеђу службеника у случају промјене
задужења.,
за реализацију инвестиција надлежни су службеници у оквиру свога дјелокруга рада ,тј. уводе
извођача у посао, обезбјеђују услове за технички пријем,а један примјерак уговора се доставља у

-

финансије,
сви уговори,прије достављања начелнику на потпис морају бити парафирани од стране службеника
у оквиру чијег дјелокруга припадају послови јавненабавке ,
евиденција коришћења радног времена,континуирано праћење и оцјењивање рада службеника ,
успостављање и поштовање систе ма ISO стандарда,
електронска повезаност и размјена података,међусобно,између реферата и органа општине ,
комуникација између појединих реферата.

XIII ПОСТУПЦИ ПРОЦЈЕНЕ РИЗИКА
Члан 24.
На основу административних и рачуноводствених интерних контролних посту пака утврђених овим
Правилником утврђују се поступци и активности са средњим и високим ризиком,те поступци надгледања:

Р.бр.

Интерни контролни поступак

1

2
Достављање документације из Пријемне
канцеларије
одго ворном
или
овлашћеном службенику за финансије
Достављање документације из Пријемне
канцеларије начелнику општине
Достављање аката на објаву у службено
гласило општине Доњи Жабар

1
2

Степен
ризика
3

средњи
средњи
средњи

3
4

5
6
7

Провођење
средстава

реалокације

Поступци надгледања
4
Усаглашавање података из књиге протокола
са интерном пријемном књигом на крају
седмице за протеклу седмицу
Усаглашавање података из књиге протокола
са пријемном књигом начелника општине
Усаглашавање
података
из
књиге
протокола,са пријемном књигом Службеног
гласила Општине Доњи Жабар

буџетских

Плате и друга лична примања
Буџет на нивоу Општине
Упоређивање утрошених средстава са
планом у Буџету

средњи

висок
средњи

Усаглашавање са кадровском евиденцијом,
упоређивање и контрола са прегледом
текућих рачуна и прегледом рачуна банака
Контрола извршења буџета

висок

Анализа података из Тромјесечног извјештаја

XIV ПОСТУПЦИ ИНФОРМИСАЊА
Члан 25.
1. Поступци информисања су интерни и екстерни.
2. Интерни поступци информисања су сви поступци из овог Правилника који се односе или се користе у
Административној служби.
3. Екстерни поступци информисања су поступци који се односе на све кориснике финансијских
извјештаја,података и докумената проистеклих из поступака прописаних овим Правилнихом,укључујући
финансијске извјештаје,податке и документе који се по посебним актима презентују или достављају на увид или
кориштење финансијским и осталим институцијама.
4. Одговорна лица су дужна документоване финансијске информације користити у поступку предлагања и
доношења пословних одлука са циљем побољшања квалитета рада Административне службе и пословног
окружења.
XV ПОСТУПЦИ КОМУНИКАЦИЈЕ
Члан 26.
Комуникација се обавља по сљедећем принципу: начелник - одговорни службеници-овлашћени службеницинепосредни извршиоци по свим основама.
Комуникација се обавља искључиво по конкретним пословним догађајима.
У хитним и непредвиђеним околностима линија комуникације се може спустити за један ниво на ниже.
XVI ПОСТУПЦИ НАДГЛЕДАЊА
Члан 27.
Поступке надгледања провођења одредаба овог Правилника вршиће интерна ревизија која је одгов орна
директно начелнику општине.
Интерна контрола је систем у коме морају учествовати сви запослени,а обухвата широк спектар
специфичних процедура,укључујући контроле у рачуноводству ,јавним набавкама, разграничавању дужности
и овлашћењау финансијском извјештавању,заштити имовине и података,провођењу закона и других
подзаконских прописа и других питања која се директно не односе на функције рачуноводствениг система.
Интерна ревизија је независна и обективна активност интерног ревизора која даје стручно мишљење и
савјетодавног је карактера,а сврха јој је побољшање пословања буџетског корисника.Интерна ревизија
помаже у испуњавању задатих циљева потицањем и увођењем системског и дисциплинованог приступа
раду,којим се унапређује дјелотворност процеса везаних за управљање ризицима,контролу и одговорно
управљање.
Интерна ревизија дужна је сачинити извјештај о надгледању интерних контролних поступака,утврдити
евентуалне пропусте и одговорност лица и предложити мјере за отклањање утврђених недостатака.

XVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине Доњи
Жабар.
Број:02-022-15/06
29.септембра 2006.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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Начелник Општине Доњи Жабар,на основу члана 43.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 38.Закона о буџетском систему Републике
Српске("Службени гласник Републике Српске",бр.96/03,14/04,67/05 и 34/06),чланом 44. С татута општине Доњи
Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05) и чл.11.и 13.Одлуке о извршењу Буџета Општине за
2006.годину("Службени гласник Општине Доњи Жабар",бр.14/05) ,доноси

РЈЕШЕЊЕ
о ангажовању средстава Буџетске резерве
1. ПРИХВАТА СЕ извјештај Комисије за процјену стања ради сагледавања стања и обима настале штете
услед појаве класичне куге код свиња на угроженом подручју општине Доњи Жабар образоване актом
начелника општине бр.02-022-12/06 од 19.9.2006.године("Службени гласник Општин е Доњи Жабар")
2. Ангажују се средства Буџета Општине Доњи Жабар из средстава Буџетске резерве у укупном износу од
13.720,00 КМ за исплату накнаде штете лицима са подручја Општине Доњи Жабар оштећеним
због појаве класичне куге код свиња.
3. Ангажована средства у платиће се на текуће рачуне оштећених лица у појединачним износима
утврђеним у извјештају Комисије из тачке 1.овог Рјешења који чини саставни дио овог Рјешења.
4. О реализацији овог Рјешења стараће се овлашћени службеник за послове финансија у
Рачуноводству А дминистративне службе.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Доњи Жабар".
Број: 02-022-12/06
Доњи Жабар,23.октобра 2006.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.
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На основу члана 11.Закона о раду(„Службени гласник Републике Српске “,бр.38/00,40/00,47/02,38/03 и 66/03),начелник
општине Доњи Жабар,а у складу са чланом 3.Општег колективног уговора("Службени гласник Републике Српске",
бр.27/06 и 31/06-исправка),Општина Доњи Жабар као послодавац коју заступа Саво Јовичић,начелник општине с једне
стране,и Синдикална организација Општине Доњи Жабар коју заступа Владимир Ресановић предсједник Синдикалне
организације Административне службе с друге стране ,закључују
П О ЈЕ Д И Н АЧН И К ОЛ Е К ТИ В Н И У Г О ВО Р
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ ДО ЊИ ЖАБАР
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Појединачним колективним уговором ближе се уређују и утврђују одређена права на раду и по основу рада
запослених у Административној служби Општине Доњи Жабар(у даљем тексту: Административна служба),која нису у
потпуности уређена законом,Општим и гранским колективним уговором и Правилником о раду у Административној
служби.
Члан 2.
Одредбама овог уговора не могу се утврдити мањи обим права од права која су одређена законом,Општим и гранским
колективним уговором.
II РАДНО ВРИЈЕМЕ,ОДМОРИ И ОДСУСТВА

Члан 3.
Службеник,технички,помоћни и други радник у Административној служби има право на дневни,седмични и годишњи
одмор,плаћено и неплаћено одсуство,у складу са Законом о локалној самоуправи,Општим и гранским колектив ним
уговором и Правилником о раду.
III ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ПЛАТЕ

Члан 4.
Службеник,технички,помоћни и други радник у Административној служби има право на плату и накнаду плате,увећање
плате и остале накнаде и примања, у складу са законом,Општим и гранским колективним уговором и Правилником о раду
у Административној служби.
Полазни основ за обрачун плате за све службенике, помоћне, техничке и друге раднике у Административној служби је
исти и представља најнижу цијену рада као израз вриједности за најједно ставнији рад у јединици локалне самоуправе.

Најнижу цијену рада одређују споразумно уговорне стране потписнице овог Појединачног колективног уговора,у складу
са средствима у Буџету Општине Доњи Жабар предвиђеним за плате и накнаде,у супротном примјењива ће се најнижа
цијена рада утврђена у складу са Општим и гранским колективним уговором .
IV НАКНАДЕ НА ТЕРЕТ МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА
Члан 5.
Службенику,савјетнику,техничком,помоћном и другом раднику,или његовој породици може се одобрити новчана помоћ
– ванредна исплата на терет материјалних трошкова,у случају:
- смрти запосленог,одмах по сазнању његовој породици припада новчана помоћ за трошкове сахране,највише у висини
од три просјечне плате остварене у Административној служби у претходна три мјесеца;
- смрти ужег члана уже породице запосленог,одмах по сазнању запосленом припада новчана помоћ највише у висини
петороструког износа најниже цијене рада(члановима уже породице сматрају се:брачни друг,дјеца -брачна, ванбрачна,
усвојена и пасторчад, брат, сестра и родитељи запосленог уколико живе у заједничком домаћинству ;
- тешке инвалидности запосленог настале као посљедица повреде на раду или тешке болести запосленог или члана
његове уже породице,а која изискује посебне трошкове код дуготрајног боловања или л ијечења,највише у висини
четвоструког износа најниже цијене рада;
- елементарних непогода или пожара на стамбеном објекту запосленог,највише у висини десетороструког износа
просјечне плате у Административној служби остварене у претходном мјесецу;
- смрти пензионера који је пензију стекао радом у органима или службама општине Доњи Жабар више од половине свог
пензијског стажа,а у пензију је отишао са радног мјеста у општини Доњи Жабар,у висини четвороструког износа најниже
цијене рада.
Члан 6.
Службенику,савјетнику,техничком,помоћном и другом раднику у Административној служби могу се исплатити,као остале
редовне исплате на терет материјалних трошкова,и то:
6. Јубиларне награде по основу навршених година радног стажа у Административној служби Општине Доњи Жабар:
- за навршених 10 година радног стажа - у висини од једне просјечне плате запослених у Административној служби
у претходном мјесецу,
- за навршених 20 година радног стажа - у висини од двије просјечне плате запослених у Административној служби
у претходном мјесецу,
- за навршених 30 година радног стажа - у висини од три просјечне плате запослених у претходном мјесецу;
7. Средства за обезбјеђење зимнице и огрева у току године - најмање у висини троструког,а највише петоструког
износа најниже цијене рада из претх одног мјесеца,и то посебно за зимницу,а посебно за огре(право на ова
средства имају сви запослени и они који су на чекању,боловању или плаћеном одсуству);
8. За обезбјеђење поклон пакетића за дјецу запослених која похађају основну школу(за Св.Николу или Нову годину)
- највише до износа од 30% најниже цијене рада по једном поклон пакетићу;
9. Средства за обиљежавање Осмог марта - Дана жена највише у висини најниже цијене рада за сваку радницу;
10. Средства за обиљежавање Божићних и Новогодишњих празника у висини од је дне просјечне плате свих лица у
радном односу у органима Општине Доњи Жабар и Административној служби, исплаћене у претходном мјесецу.
Члан 7.
Накнаде одређене одредбама чл. 5. и 6.овог уговора,одобрава начелник или,по његовом овлашћењу,замјеник начелника
општине.
V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.
Учесници у закључивању овог колективног уговора могу споразумно да мијењају одредбе овог Појединачног
колективног уговора.
Поступак за измјену и допуну овог колективног уговора може покренути свака угово рна страна,потписница овог
Појединачног колективног уговора.
Измјене и допуне овог колективног уговора врше се на начин и по поступку по којем је и закључен.
Члан 9.
Свака од уговорних страна може отказати овај колективни уговор или његове поједине о дредбе.
Отказни рок траје три мјесеца од дана обавјештавања другог учесника о отказу.Отказ се саопштава писаним путем.
Након истека отказног рока учесници су дужни покренути поступак за закључивање новог Појединачног уговора или
његове измјене и допуне у року од 30 дана,а у међувремену примјењују се одредбе овог колективног уговора које су
отказане.
Члан 10.
Овај Појединачни колективни уговор закључује се на неодређено вријеме ,потписивањем заступника уговорних страна,а
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине Доњи Жабар".
Овај Појединачни колективни уговор закључен је дана 20.октобра 2006.године у сједишту Општине Доњи Жабар,у
Доњем Жабару.
Број: 01-022-18/06
20.10.2006.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Јовичић,с.р.

Предсједник Синдикалне организације
Владимир Ресановић,с.р.

Број 11- Службени гласник општине Доњи Жабар – Понедјељак,23.октобра 2006.године
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Одлука о приступању промјени Пословника Скупштине општине Доњи Жабар
Одлука о платама и другим накнадама функционера Општине
Одлука о отпису дуга ФК "Младост" Лончари према Буџету Општине Доњи Жабар
Закључак о усвајању Извјештаја о стању рјешавања управних предмета код органа
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дјелатности са табеларним приказом регистрованих радњи и других облика обављања
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на подручју Општине Доњи Жабар
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дјелатности на подручју Општине Доњи Жабар
101. Закључак о задужењу Административном одбору да утврди за наредну сједницу
Скупштине Приједлог измјене и допуне Одлуке о вршењу послова Скупштине
општине Доњи Жабар,ради повећања накнада одборницима
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