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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

83

             На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 26. тачка 21. Статута општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар број 6/05 и Ванредни број 7/12 и 9/12), Скупштина општине Доњи
Жабар на Шестој сједници одржаној дана 09.априла 2013. године донијела је

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

I

            За потпредсједника Скупштине општине Доњи Жабар изабран је господин ЈОВО ПАНТЕЛИЋ.

II

           Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број: 01-111- 2 /13                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 09.04.2013.године
Никола Ђокановић с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ ,

број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 26. и 119. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број 6/05 и Ванредни број 7/12 и 9/12), Скупштина општине Доњи Жабар на
Шестој редовној сједници одржаној 09.априла 2013.године, на приједлог Комисије за избор и
именовања, д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДЕЛЕГАТА У СКУПШТИНИ ЕВРОРЕГИОНА „ДРИНА-САВА-МАЈЕВИЦА“

Гласник
Доњи Жабар

година XX-број 13 петак, 19. април 2013. године бесплатан примјерак

СЛУЖБЕНИ

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
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Члан 1.

У Скупштини Регионалног савеза ЕВРОРЕГИОНА  „Дрина-Сава-Мајевица“ разрјешавају се делегати
преставници Скупштине општине Доњи Жабар и то:
1. Звјездан Милић бивши одборник Скупштине општине Доњи Жабар;
2. Слободан Павловић бивши одборник Скупштине општине Доњи Жабар;
3. Перо Стевановић бивши одборник Скупштине општине Доњи Жабар.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.

Број: 01-111- 3 /13                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
09.април 2013. године                                                              Никола Ђокановић с.р.
Доњи Жабар
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      На основу члана 22. тачка а) подтачка 4. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12),а у складу са чланом 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.101/04, 42/05 и 118/05) и чланом 26. Статута
општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,број 6/05, Ванредни број 7/12 и
Ванредни број 9/12-а.т.), Скупштина општине Доњи Жабар,на 6. редовној сједници одржаној дана 9.
априла 2013. године, донијела је

ОДЛУКУ
о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације

I. УВОД
Члан 1.

Овом Одлуком формира се Општински штаб за ванредне ситуације за територију општине Доњи
Жабар (у даљем тексту:Штаб) и уређује састав и начин рада Штаба.

II. САСТАВ
Члан 2.

   Штаб чине командант штаба, замјеник команданта штаба, начелник штаба и чланови штаба.
   Командант Штаба је начелник општине, по положају.
   Чланови Штаба су:
     1) службеници локалне управе у чијем дјелокругу су послови из области: здравља, грађења,
пољопривреде, водопривреде,  заштите животне средине;

2) представници јавних предузећа и установа, привредних друштава, полиције, Црвеног крста и
других хуманитарних организација и удружења грађана, представници других правних лица и
установа у чијем дјелокругу су послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама
на територији општине Доњи Жабар.

Члан 3.

   Чланови Штаба именују се за обављање посебних послова из надлежности Штаба у појединим
областима, а нарочито:

- за оперативно планске послове
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-  за административно правне послове
-  за склањање и евакуацију
- за финансијске послове
- за осматрање, обавјештавање и узбуњивање
- за РХБ заштиту и противепидемиолошку заштиту
-  за заштиту од рушења и експлозија
- за заштиту од поплава и других несрећа на води и под водом
- за заштиту од пожара
- за прву медицинску помоћ
- за заштиту животиња и намирница животињског поријекла
- за заштиту биља и биљних производа
- за збрињавање угрожених и настрадалих
- за питања ангажовања МУП-а Републике Српске и МО БиХ
- за информисање-односе са јавношћу
- за заштиту животне средине и асанацију терена
- по потреби и за друге послове из надлежности Штаба.

Члан 4.

 Стручне и административно-техничке послове потребне за рад Штаба врши локална управа
надлежна за послове цивилне заштите и поступање у ванредним ситуацијама.

Члан 5.

  Састав Штаба може да чини и помоћно особље (возачи, курири и др.).

Члан 6.

    Чланове Штаба именује и разрјешава начелник општине, у складу са законом и овом Одлуком.

III. НАЧИН РАДА
Члан 7.

   Штаб доноси пословник о свом раду и годишњи план рада.
   Пословник о раду садржи: начин припремања сједница штаба, утврђивање дневног реда,
заказивање и вођење сједница, начин расправе и одлучивања о доношењу наредби,закључака и
препорука.
   Штаб, на приједлог локалне управе надлежне за послове цивилне заштите и поступање у
ванредним ситуацијама, доноси годишњи план рада.

Члан 8.

 Позивање Штаба ради остваривања његове оперативне функције, налаже командант, а y његовом
одсуству замјеник команданта или начелник штаба, по сопственој иницијативи или на приједлог
локалне управе надлежне за послове цивилне заштите и поступање у ванредним ситуацијама.
   Позивање чланова штаба спроводи овлашћени службеник локалне управе.

Члан 9.

   Наредбе Штаба које се односе на обавезе и задатке органа општине, посебних организација,
привредних друштава и других правних лица, установа и хуманитарних организација на територији
општине Доњи Жабар, дужни су да спроводе њихови руководиоци и да о томе достављају извештаје
Штабу.
   Извјештај из става 1. овог члана обухвата:

1)   стање на угроженом подручју;
     2) ефекте и последице које је изазвала елементарна непогода или друга несрећа;
     3) стање људских и материјалних капацитета ангажованих на задацима заштите и спасавања;
     4)    реализацију постављених задатака;
     5) потребе за додатним снагама и средствима;
     6) друге податке битне са аспекта спровођења мјера и задатака заштите и спасавања.
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IV. АКТИ
Члан 10.

   У извршавању послова и задатака из своје надлежности, Штаб за ванредне ситуације доноси
наредбе, закључке и препоруке.
   Наредбом се одлучује о употреби снага и средстава заштите и спасавања, средстава помоћи и
других средстава која се користе у ванредним си   туацијама и налаже извршавање задатака,
односно мјера заштите и спасавања.
   Закључком се: утврђује одређени став о питањима из области заштите и спасавања; формира
стручно-оперативни тим и утврђују његови задаци; процјењује угроженост од настанка ванредне
ситуације; утврђује мишљење на одређена акта које Штаб разматра; одлучује о другим питањима о
којима се не одлучује наредбом.
 Препоруком се предлажу мјере за побољшање стања и организације заштите и спасавања, односно
препоручује предузимање мјера, радњи и поступака којима се умањује ризик од опасности, а све у
циљу ефикасног функционисања система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на
територији општине Доњи Жабар.

V. СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ТИМОВИ
Члан 11.

   За извршавање специфичних задатака заштите и спасавања, Штаб може образовати стручно-
оперативне тимове.
   Стручно-оперативни тимови, по правилу, образују се за извршавање задатака заштите и
спасавања и то: евакуацију; збрињавање; склањање; радиолошко-хемијско-биолошку заштиту;
заштиту и спасавања од пожара и експлозија; заштиту и спасавања од поплава и несрећа на води и
под водом; заштиту и спасавања од техничко-технолошких несрећа, односно удеса,као и за
извршавање других задатака заштите и спасавања које Штаб одреди.
  У састав стручно-оперативних тимова улазе стручни радници из органа општине Доњи Жабар,
посебних организација и установа, привредних друштава и других правних лица на територији
општине у чијем дјелокругу су послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама.

Радом стручно-оперативног тима руководи руководилац тима којег именује Штаб.
   Стручно-оперативни тим одговара начелнику Штаба.

Члан 12.

   Подршку у прикупљању, обради и дистрибуцији података за рад стручно-оперативних тимова
Штаба, обезбјеђују надлежни центри осматрања, обавјештавања и узбуњивања.

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.

   Штаб је за свој рад одговоран Скупштини општине и Републичком штабу за ванредне ситуације.

Члан 14.

Начелник општине именоваће чланове Штаба у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.

Члан 15.

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број: 01-022-38/13                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
9. април 2013. године                                                                                       Никола Ђокановић с.р.
Доњи Жабар
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86
На основу чл. 30. алинеја 8. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике

Српске", бр.101/04, 42/05 и 118/05), и члана 26. тачка 9. Статута општине Доњи Жабар (“Службени
гласник Општине Доњи Жабар”, бр.6/05, Ванредни број 7/12 и 9/12), Скупштина општине Доњи
Жабар на Шестој редовној сједници одржаној 09. априла  2013.године, донијела је

О Д Л У К У
О ЛОКАЛНОМ ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ

Члан 1.

           Овом Одлуком прописује се начин информисања јавности о раду органа општине Доњи Жабар
и догађајима од локалног значаја.

Члан 2.

            Путем електронског медија, грађани се информишу о раду органа општине као и правних
лица чија је дјелатност значајна за општину; о актуелним догађањима у привреди,предузетништву,
просвјети, здравству, социјалној заштити као и активностима из области културе, спорта,
стваралаштва уопште, као и другим значајним догађајима од значаја за живот и рад грађана
општине Доњи Жабар.

Члан 3.

           Ради обезбјеђивања сервисних услуга информисања у складу са овом одлуком, Начелник
општине, закључује уговоре о пословној сарадњи, односно закупу термина са заинтересованим
телевизијским станицама, које гледаношћу покривају подручје општине Доњи Жабар.

У складу са потребама обезбјеђивања услуга информисања, уговор из става 1.овог члана
закључује се на период до три фискалне године.

         Телевизијска станица из става 1.овог члана изабраће се у поступку jавних набавки, у складу
са Законом о jавним набавкама Босне и Херцеговине.

Члан 4.

             Уговором из члана 3. ове одлуке обавезно се обезбјеђује редовно извјештавање:
- о раду Скупштине општине;
-о раду Начелника општине или догађају који се односи на његов рад;
-са конференције за штампу коју одржавају предсједник Скупштине општине и начелник

општине.

Члан 5.

            Општина Доњи Жабар ће преко локалне управе надлежне за послове информисања или
овлашћеног лица од стране Начелника општине, пружати потребне и тражене информације о раду
органа и организација из члана 2. Одлуке у траженом облику (писаној или електронској форми) и у
складу са закљученим уговором.

Члан 6.

            У општини Доњи Жабар организује се ПРЕС ЦЕНТАР-PRESS CENTER као институционални
облик остваривања јавности рада органа општине Доњи Жабар.
У ПРЕС ЦЕНТРУ , се организују конференције за медије коју могу држати:

-Предсједник Скупштине општине и потпредсједник Скупштине општине;
-Начелник општине или замјеник начелника општине;

Члан 7.

           Након завршетка сваке сједнице Скупштине општне, у ПРЕС ЦЕНТРУ се дају изјаве за медије од
стране предсједника или  потпредсједника Скупштине односно начелника општине или замјеника
начелника општине.
Изјаве за медије у смислу става 1. овог члана могу дати и преставници Одборничких група.
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Члан 8.

           Начелник општине одредићше својим актом овлашћено лице за организовање ПРЕС
ЦЕНТРА.

Члан 9.

          Средства за реализацију ове одлуке обезбиједиће се у буџету општине Доњи Жабар.

Члан 10.

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број: 01-022-  39 /13                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
09. април  2013.године      Никола Ђокановић с.р.
Доњи Жабар
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ , број
101/04, 42/05 и 118/05), члана 26. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи
Жабар“, број 6/05 и Ванредни број 7/12 и 9/12) и члана 5. став 3. Одлуке о Интернет презентацији
општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 7/13) Скупштина општине
Доњи Жабар на Шестој редовној сједници одржаној 09.априла 2013.године, на приједлог Комисије за
избор и именовање, д о н и ј е л а   ј е

О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА И ЧЛАНОВА УРЕЂИВАЧКОГ САВЈЕТА

ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР

Члан 1.

За Главног и одговорног уредника Интернет презентације општине Доњи Жабар именује се Цвијетин
Радовановић.

Члан 2.

У Уређивачки савјет Интернет презентације општине Доњи Жабар именују се:
1. Илија Вуковић, предсједник Савјета;
2. Горан Бабић, задужен за дизајн и садржај презентације;
3. Свјетлана Стевановић, задужен за стручне и административне послове;
4. Душан Симић , задужен за техничку припрему и
5. Милорад Гајић , задужен за техничке, помоћне и остале послове.

Члан 3.

За Главног и одговорног уредника одређује се накнада за рад у мјесеченом износу од 100 км.
За предсједника Уређивачког савјета оређује се накнада за рад у мјесечном износу од 80 км.
За чланове Уређивачког савјета одређује се накнада за рад у мјесечном износу од 30 км.

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Рјешење број 01-022-32/12 од 09.марта 2012.
године („Службени гласник општине Доњи Жабар“ Ванредни број 4/12).
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Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.

Број: 01-022-40 /13
09.април 2013. године                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Доњи Жабар             Никола Ђокановић с.р.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

88
    На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 2. став 2. Упутства о провођењу поступка анализе организације и
систематизације радних мјеста у Административној служби општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар “, бр. 8/07 и 11/13),Начелник Општине Доњи Жабар, доноси

ОДЛУКУ
о провођењу поступка редовне анализе организације и систематизације радних мјеста у

Административној служби општине Доњи Жабар

I

   Овом Одлуком покреће се поступак за процјену (анализу) организације и систематизације радних
мјеста у Административној служби општине Доњи Жабар регулисане Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске административне службе („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, бр.3/13- Први пречишћени текст и број 5/13).
   Поступак процјене врши се за Административну службу општине Доњи Жабар у цијелости.

II

   Поступак процјене организације и систематизације у Административној служби општине Доњи
Жабар, вршиће Комисија за анализу организације и систематизације у Административној служби
општине (у даљем тексту Комисија), у складу са Упутством о провођењу поступка анализе
организације и систематизације радних мјеста у Административној служби општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар “, бр. 8/07 и 11/13).
   Комисију из става 1. ове тачке именује Начелник општине посебним рјешењем.Комисија има пет
чланова.

III

   Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Доњи
Жабар“.

Број: 02-022-48/13 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
11. април 2013. године Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар
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89.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 3. Упутства о провођењу поступка анализе
организације и систематизације радних мјеста у Административној служби општине Доњи Жабар
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 8/07 и 11/13),Начелник општине Доњи Жабар,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка редовне анализе организације и систематизације у

Административној служби општине Доњи Жабар

I

   У Комисију за провођење поступка редовне анализе (процјене) организације и систематизације
радних мјеста у Административној служби општине Доњи Жабар (у даљем тексту: Комисија), именују
се:
   1. Митар Митровић, дипл. правник, предсједник Комисије
   2. Маријана Митровић, дипл. правник , члан
   3. Свјетлана Стевановић , члан
   4. Наташа Јосиповић , члан
   5. Миле Максимовић , члан

II

   Комисија има задатак да проведе поступак редовне анализе (процјене) организације и
систематизације радних мјеста у Административној служби општине Доњи Жабар у складу са
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне службе
(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.3/13-Први пречишћени текст и 5/13) и Упутством о
провођењу поступка анализе организације и систематизације радних мјеста у Административној
служби општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар “, бр. 8/07 и 11/13).

III

   Административно-техничке послове за потребе рада Комисије обављаће Стручни сарадник за
опште и персоналне послове (позивање, вођење и сравњавање записника, израда извјештаја и др.)

IV

Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи Рјешење број 02-022-23/09 од 15. јула 2009.
године.

V

   Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Доњи Жабар”

Број: 02-022-48/13                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
11. април 2013. године                                                                                       Жељко Марјановић с.р.
Доњи Жабар
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