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СЛУЖБЕНИ

Гласник
ОПШТИНЕ ДОЊИЖАБАР
Доњи Жабар
Година XXI – Број 1 Понедјељак, 27. јануар 2014. године
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1
На основу члана 43. а у вези са чл. 72. ст. 3. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник
Републике Српске",бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13), а у складу са Правилима о оцјени рада
службеника јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске",бр.37/05),чланом
44. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", бр. 6/05,Ванредни
број 7/12 и Ванредни број 9/12) и чланом 20a. став 3. Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 24/13, 27/13 и
30/13), Начелник Општине, доноси

ПРАВИЛНИК
о праћењу и оцјењивању рада запослених у Општинској управи општине Доњи
Жабар
Члан 1.
Овим Правилником уређује се начин праћења рада, оцјењивање рада, извјештавање, усмјеравање
рада запослених у Општинској управи општине Доњи Жабар(у даљем тексту:"Општинска управа"),
евиденције и друга питања од значаја за надзор над извршавањем послова и повећање мотивације
запослених.
Члан 2.
Оцјењивање рада врши се једном годишње, у периоду од 30. јануара до краја фебруара текуће
године – за протеклу годину, на обрасцу за оцјењивање прописаном од стране Министарства управе
и локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 37/05) (Прилог бр. 5. овог
Правилника, саставни дио Правилника).
Оцјењивање се, ради подизања ефикасности и квалитета рада, може вршити и периодично
(тромјесечно), а резултат ванредног оцјењивања се узима у обзир код доношења редовне годишње
оцјене.
Благовремено иницирање, припрему поступка оцјењивања, потребне инструкције оцјењивачима,
евиденције и административно-техничке послове за провођење овог Правилника врши службеник на
пословима управљања људским ресурсима (у даљем тексту:службеник за људске ресурсе).
Члан 3.
Оцјену рада службеника, техничких и помоћних радника врши непосредни руководилац.
Оцјену рада начелника одјељења и служби Општинске управе врши Начелник општине.
Оцјену рада Секретара Скупштине врши комисија именована од стране Скупштине општине Доњи
Жабар.
Члан 4.
Предмет оцјењивања су:
- квалитетно, ефикасно и стручно обављање послова(извршавање редовних радних задатака из
описа послова и постављених радних задатака, а на основу обрасца Годишња процјена
индивидуалних остварења (Прилог 2. овог Правилника, саставни дио овог Правилника)
-обавезно стручно усавршавање (успјешно похађање курсева, семинара, симпозија, конференција и
сл. према плану и програму рада) и марљивост у служби (озбиљан и предан приступ радним
задацима),
- домаћински однос према средствима рада, рационално кориштење радног времена и присутност
на послу,
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- личне особине значајне за службу (однос према радним колегама и странкама и понашање у
складу са Кодексом )
- објављивање стручних радова;
- стручно образовање и усавршавање (сваки вид самоиницијативног стручног усавршавања који
доприноси унапређењу услуга које пружа Општинска управа и који доприноси богаћењу
интелектуалног потенцијала службеника).
Оцјењивање се врши кроз систем бодовања који представља математички израз вредновања рада у
складу са Правилима о оцјени рада службеника јединице локалне самоуправе („Службени гласни
Републике Српске“,бр. 37/05).
Члан 5.
Процес оцјењивања започиње утврђивањем распореда оцјењивања службеника од стране
надлежних лица из члана 3. Правилника.
Службеник за људске ресурсе сакупља податке од оцјењивача о терминима оцјене рада сваког
запосленог и прави збирни распоред оцјењивања службеника са подацима о времену и мјесту
разговора о оцјени рада, као и надлежним оцјењивачима.
Распоред оцјењивања службеника се објављује на огласној табли општине Доњи Жабар.
Члан 6.
Праћење рада запослених у Општинској управи врши се непосредним увидом у рад и
подношењем извјештаја о раду од стране запослених.
У току периода за оцјењивање оцјењивач стално надгледа рад запосленог, даје му смјернице за
побољшање и записује битне примјере о томе како је запослени радио, узимајући у обзир природу
послова, радне услове и искуство запосленог.
Извјештај о раду запослени подноси у писаној форми најкасније пет дана прије разговора о оцјени
рада са непосредним руководиоцем, на посебном обрасцу Извјештај запосленог о раду (Прилог бр.
1. овог Правилника, саставни дио Правилника).
На бази поднијетог Извјештаја запосленог о раду за посматрани период те процјене учинка
запосленог од стране непосредног руководиоца, непосредни руководилац попуњава образац
Годишња процјена индивидуалних остварења, за сваког запосленог у организационој јединици
којом руководи. (Прилогу бр. 2. овог Правилника, саставни дио Правилника).Извршилац чији се рад
оцјењујње, усаглашава са непосредним извршиоцем циљеве и радне задатке за наредни период
оцјењивања, као и приједлог потребних обука за подизање капацитета тог извршиоца и цјелокупно
усаглашени документ (Прилог 2. заједнички потписују.
У случају новог запошљавања након периода оцјењивања или распоређивања на друго радно
мјесто, за такво радно мјесто/извршиоца се, у року од два мјесеца, дефинишу циљеви и радни
задаци, као и евентуално потребне обуке у одговарајућем дијелу обрасца (Прилог 2), усаглашено се
потписује и послужиће као основа за слиједеће оцјењивање.
Члан 7.
Прије доношења коначне оцјене о раду, лица из члана 3. овог Правилника, надлежна за оцјену
рада, дужна су да обаве појединачне разговоре са службеницима који се оцјењују.
Разговор са службеницима се обавља у сљедећим фазама:
- службеник се упознаје са сврхом и начином оцјењивања,
- службеник се упознаје са Годишњом процјеном индивидуалних остварења,
- тражи се од службеника да опише свој рад у протеклој години, потешкоће које је имао у
испуњавању радних задатака,предложи доношење одређених мјера које би унаприједиле
извршавање послова и олакшале рад на радном мјесту,
- руководилац износи своје образложено мишљење о раду радника,
- настоје се усагласити евентуалне несугласице које произилазе из сукоба/различитих мишљења
да би се заједнички утврдили циљеви које треба остварити у наредном периоду оцјењивања.
Члан 8.
Након обављеног разговора лице или комисија надлежна за оцјену рада даје коначну оцјену,
попуњава прописани образац (Прилог бр. 5. овог Правилника,саставни дио Правилника) који у
оригиналу, путем службеника за управљање људским ресурсима, доставља у персонални досије, а
копију доставља службенику чији је рад оцијењен, све најкасније до 15. марта текуће године.
Надлежни руководиоци, односно комисија за оцјењивање из члана 3. овог Правилника, доставља
службенику за људске ресурсе Извјештај о спроведеном оцјењивању организационе јединице (или
руководилаца) на обрасцу Извјештаја ( Прилог бр. 3. овог Правилника,саставни дио Правилника).
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Извјештај о спроведеном оцјењивању у Општинској управи, службеник надлежан за људске
ресурсе доставља Начелнику општине најкасније до 31. марта текуће године на обрасцу
Извјештаја(Прилог бр.4. овог Правилника, саставни дио овог Правилника).
Члан 9.
У случају неслагања службеника са оцјеном, службеник има право на приговор Начелнику
Општине у складу са члановима 152. и 153. Закона о локалној самоуправи.
Рок за приговор Начелнику Општине је осам дана од дана пријема оцјене рада,о којем Начелник
општине одлучује у року од 30 дана од дана уложеног приговора.
Начелник Општине може да прихвати приговор запосленог и коригује дату оцјену или да потврди
оцјену непосредног руководиоца.
Службеник, незадовољан одлуком Начелника општине, има право жалбе Одбору за жалбе, у року
од 15 дана од дана пријема уручења одлуке Начелника Општине или истека рока за одлучивање, а
Одбор за жалбе одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе.
Службеник се за заштиту својих права, може обратити управном инспектору.
Члан 10.
Начелник Општине након анализе оцјене рада запослених у протеклој години може одлучити да
стимулативно награди запослене који су за свој рад добили најбоље оцјене.
Стимулативни дио из става 1. овог члана утврђује Начелник Општине посебном одлуком.
Члан 11.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Упутство о провођењу поступка оцјењивања
рада службеника Административне службе општине Доњи Жабар („Службени гласник општине
Доњи Жабар“, број 10/07.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".
Број:02-022-1/14
24. јануар 2014.године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
_________________________

Прилог бр.1
______________________________________
(назив организационе јединице)

______________________________________
(име и презиме службеника)

______________________________________
(назив радног мјеста)

ИЗВЈЕШТАЈ ЗАПОСЛЕНОГ О РАДУ ЗА ПЕРИОД
________________________
I – ИЗВРШЕЊЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА/циљева :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
II – ПРИСУСТВО ОБУКАМА И ДРУГИ ОБЛИЦИ УСАВРШАВАЊА
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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III - ПРИЈЕДЛОЗИ ЗА ПОБОЉШАЊА
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ДОСТАВЉЕНО:
________________________________
- руководилац организационе
(потпис подносиоца извјештаја)
јединице
...........................................................................................................................................................
Прилог бр.2

Гoдишњa прoцjeнa индивидуaлних oствaрeњa
Имe и прeзимe
службеника:

Нaзив oргaнизaциoнe
jeдиницe:

Назив радног мјеста:

Процјена испуњења радних циљева за период од 1.1.до 31.12.20__.године
Радни задаци/циљеви у
складу са планом
организационе јединице:

Оцјена испуњења
радних
задатака/циљева
(испуњен/није
испуњен, степен
испуњености ):

Опис испуњења радних циљева
- постигнути резултати:

1)
2)
3)
Постављени радни циљеви у наредном периоду оцјењивања
Радни задатак/циљ

Очекивани резултати

Рок за извршење

1.
2.
3.

Предложене теме за обуку и усавршавање у наредном периоду за оцјењивање
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
Имe и прeзимe и потпис нeпoсрeднoг
рукoвoдиoцa/oцjeњивaчa:

Име и презиме
службеника:

и

пoтпис

оцјењиваног

Дaтум: _________________
....................................................................................................................................................................
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Прилог бр.3

ИЗВЈЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНОМ ОЦЈЕЊИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
__________________________________________
ЗА ПЕРИОД ОД ___________ ДО ______________

ОПШТИ ПОДАЦИ

Број запослених службеника

Број оцијењених службеника

Коментари:

ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ ОЦЈЕЊИВАЊУ

Статистика оцјена (укупан број
појединих оцјена):

Не
задовољава

Задовољава

Истиче се

Нарочито се
истиче

Број службеника који су добили другу
узастопну оцјену не задовољава

Коментари:

НАПРЕДОВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ– Да ли је било случајева када су службеници, у извјештајном
периоду, напредовали у служби или били награђени за радни учинак? Уколико је одговор „ДА“,
молимо вас да појасните.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Датум подношења извјештаја:___________________
Пуно име и презиме и потпис подносиоца извјештаја:
_______________________________________________
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Прилог бр.4

ИЗВЈЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНОМ ОЦЈЕЊИВАЊУ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
ЗА ПЕРИОД ОД ___________ ДО ______________
ОПШТИ ПОДАЦИ
Број запослених службеника
Број оцијењених службеника
Коментари:

ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ ОЦЈЕЊИВАЊУ
Статистика оцјена (укупан број
појединих оцјена):

Не
задовољава

Задовољава

Истиче се

Нарочито се
истиче

Број службеника који су добили
другу узастопну оцјену не
задовољава
Коментари:
НАПРЕДОВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ– Да ли је било случајева када су службеници, у
извјештајном периоду, напредовали у служби или били награђени за радни учинак? Уколико је
одговор „ДА“, молимо вас да појасните.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

ЗАПАЖАЊА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ О ПРОБЛЕМИМА И НЕДОСТАЦИМА У
ВЕЗИ СА ОЦЈЕЊИВАЊЕМ РАДА СЛУЖБЕНИКА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ПРИЈЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ СЛУЖБЕНИКА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ПРОЦЕСА ОЦЈЕЊИВАЊА РАДА СЛУЖБЕНИКА
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Датум:____________
Број:____________________

Име и презиме и потпис
службеника за људске ресурсе:
______________________

.........................................................................................................................................................................
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
________________________
________________________
(назив органа)

Прилог број 5

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ РАДА
СЛУЖБЕНИКА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
I - ЛИЧНИ ПОДАЦИ И ПОДАЦИ О РАДНОМ
МЈЕСТУ
Презиме и име _____________________________________________________________
Година и мјесто рођења _____________________________________________________
Матични број ______________________________________________________________
Организациона јединица ____________________________________________________
Радно мјесто и категорија ____________________________________________________
Датум запослења на радном мјесту које је предмет оцјењивања____________________
Датум напредовања _________________________________________________________
II - ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ И ОЦЈЕНА РАДА ЗА ПЕРИОД
ОД ____________________ ДО _______________________
III - ОПИС ПОСЛОВА РАДНОГ МЈЕСТА:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
IV - ОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА РАДА ОД СТРАНЕ РУКОВОДИОЦА
1. Квалитетно, ефикасно и стручно обављање послова
2. Обавезно стручно усавршавање (похађање курсева,семинара,
симпозијума, конференција итд.) и марљивост уу служби
3. Домаћински однос према средствима рада, рационално
коришћење радног времена и присутност на послу
4. Личне особине значајне за службу (однос премарадним
колегама и странкама и понашање у складу саКодексом
понашања службеника јединице локалне самоуправе)
5. Објављивање студија, публикација, научних радова,
књига и школских уџбеника
6. Стручно усавршавање

__________ бодова.
__________ бодова.
__________ бодова.

___________ бодова.
___________ бодова.
___________ бодова.

V - ОПШТА ЗАПАЖАЊА РУКОВОДИОЦА О РАДУ СЛУЖБЕНИКА
ЗА ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ОЦЈЕЊУЈЕ
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Укупно освојених бодова
___________
Оцјена ____________________________
Датум оцјењивања

_________________

_____________________________
(потпис руководиоца)

____________________________
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2
На основу чланова 43, 126а и 126б Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са чланом 27. став 1. Стандарда обуке и
стручног усавршавања службеника у јединици локалне самоуправе ("Службени гласник Републике
Српске", број 56/05), а у складу са чланом 44. Статута општине Доњи Жабар ("Службени гласник
општине Доњи Жабар",бр.6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12) и чланом 20a. став 3.
Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе („Службени
гласник општине Доњи Жабар“,бр.24/13, 27/13 и 30/13) Начелник општине Доњи Жабар, доноси

ПРАВИЛНИК
о стручном оспособљавању и усавршавању запослених у Општинској управи
општине Доњи Жабар
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се облици и начини стручног оспособљавања и усавршавања
запослених и стручног оспособљавања приправника у Општинској управи општине Доњи Жабар (у
даљем тексту: "Општинска управа).
Члан 2.
Под стручним оспособљавањем и усавршавањем запослених подразумијева се организовано и
стално стицање нових знања и и усавршавање стручних знања запослених.
Члан 3.
У Општинској управи сви запослени, у циљу подизања вјештина и знања за стручно извршење
повјерених послова, имају право и дужност на трајно стручно оспособљавање и усавршавање кроз
све доступне видове оспособљавања и усавршавања:курсеви, семинари, студијска путовања и
слично (у даљем тексту: обуке), у складу са потребама Општинске управе.
Члан 4.
Када потребе процеса рада захтијевају, усљед промјене унутрашње организације, промјене
прописа са новим рјешењима или увођења новог начина рада или коришћења нових средстава рада,
Општинска управа је дужна омогућити запосленом/им одговарајуће стручно оспособљавање и
усавршавање.
Члан 5.
Средства за планиране видове стручног оспособљавања и усавршавања запослених обезбеђују се у
буџету општине Доњи Жабар.
Изузетно од става 1. овог члана, средства за припрему и одржавање програма обуке по основу
увођења нових законских рјешења обезбјеђују се у буџету Републике Српске.
II. ОБЛИЦИ И НАЧИНИ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 6.
Облици и начини стручног оспособљавања и усавршавања запослених у Општинској управи,
утврђују се зависно од врсте и садржаја стечених знања у оквиру степена школске спреме коју
запослени посједује, послова и задатака које обавља као и од посебних потреба и интереса
организационих јединица Општинске управе.
Члан 7.
Облици стручног оспособљавања и усавршавања запослених у Општинској управи су:
1. индивидуално праћење и проучавање прописа, стручних публикација и других материјала из
дјелокруга рада и надлежности јединица локалне самоуправе и државних органа, као и примјена
нових метода и савремених средстава рада,
2. школовање ради преквалификације, доквалификације или стицања специјалистичких знања за
потребе Општинске управе,
3. курсеви и обуке,
4. семинари и стручна савјетовања,студијска путовања,
5. стручни састанци, консултације и тематске расправе о појединим стручним питањима,
6. други облици стручног образовања и професионалног усавршавања, у складу са потребама
Општинске управе.
Члан 8.
Стручно оспособљавање и усавршавање обезбеђује се учешћем запослених у разним облицима
стручног оспособљавања и усавршавања које организују овлашћене организације у земљи или
иностранству.
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Поједине облике стручног оспособљавања и усавршавања, када је то изводљиво, може непосредно
организовати Општинска управа, обезбјеђењем властитих или екстерних квалификованих предавача
и других потребних услова за успјешно одвијање обуке.
Члан 9.
Општинска управа према исказаним потребама, врши набавку стручне литературе, периодичних
стручних публикација, врши претплату на службена гласила, стручне часописе и слична издања.
Набавку стручне литературе, стручних часописа и других публикација одобрава Начелник
општине, на приједлог руководилаца организационих јединица и службеника за послове управљања
људским ресурсима.
III. ПЛАН СТРУЧНОГ
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

ОСПОСОБЉАВАЊА

И

УСАВРШАВАЊА

ЗАПОСЛЕНИХ

У

Члан 10.
Службеник за послове управљања људским ресурсима припрема План стручног оспособљавања и
усавршавања запослених у Општинској управи (у даљем тексту. План обуке),који се заснива на
стварним потребама запослених, израженим кроз процес анализе који се проводи сваке године
унутар органа управе.
Анализу потреба за обуком проводи службеник за послове управљања људским ресурсима у
сарадњи са руководиоцима организационих јединица Општинске управе, у периоду од 1. новембра
до 1. децембра текуће године.
Код израде Плана обуке, у обзир ће бити узети годишљи план обуке за запослене у јединицама
локалне самоуправе који ресорно министарство сачињава на основу исказаних потреба јединица
локалне самоуправе, а у складу са стратегијом обуке службеника, функционера и одборника коју
доноси Влада.
Службеник за управљање људским ресурсима ће у фази припреме приједлога Плана обуке,
прикупити доступне расположиве податке о врстама обука које се поред обука предвиђених планом
из става 3. овог члана, предлажу од стране академских институција, домаћих и иностраних
организација, као и приватног сектора. У процесу дефинисања приједлога Плана размотриће се
могућности провођења интерних обука у Општинској управи које се могу спровести властитим
капацитетима.
Службеник за послове управљања људским ресурсима ће на бази припремљеног приједлога Плана
обуке запослених, припремити оквирни прорачун трошкова планираних обука.
Одборници Скупштине општине могу изразити своје потребе за обуком кроз наведени процес, те
се, по потреби, укључити у израду Плана. Секретар Скупштине општине се, у том случају, укључује
у процес израде проједлога Плана обуке.
Члан 11.
Годишњи план обуке запослених у Општинској управи доноси Начелник општине након
доношења плана обуке од стране министарства за ту планску годину.
Члан 12.
План обуке запослених у Општинској управи садржи:
- врсту/назив, вријеме и локацију одржавања обуке,
- садржај/оквирне теме,
- циљну групу полазника обуке,
- финансијска средства потребна за обуку.
- начин извођења обуке (нпр.интерни тренери,Министарство управе и локалне самоуправе и сл.),
и
- извођаче обуке (уколико су у том тренутку познати).
Члан 13.
Службеник за послове управљања људским ресурсима прати реализацију Плана обуке и
Начелнику општине подноси годишњи извјештај о реализованим обукама у претходној години
најкасније до 15. јануара текуће године.
IV. ПРОЦЕДУРЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 14.
О упућивању запослених на један од облика стручног оспособљавања или усавршавања одлучује
Начелник општине самостално, на приједлог руководиоца организационе јединице Општинске
управе или службеника за послове управљања људским ресурсима.
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Приликом доношења одлуке из става 1. овог члана, водиће се рачуна о Плану обуке, потребама
Општинске управе, као и о праву запослених на равноправно учествовање у програмима
оспособљавања и усавршавања.
Члан 15.
Запослени који је одлуком Начелника општине упућен или коме је одобрено оспособљавање и
усавршавање има право на одуство са рада уз накнаду и право на дневнице, путне и друге трошкове,
у складу са посебним прописима.
Члан 16.
Сваки запослени, који је био полазник неког од видова оспособљавања и усавршавања, дужан је
службенику за послове управљања људским ресурсима и руководиоцу своје организационе јединице
поднијети извјештај о учешћу на одобреном виду обуке, као и упознати друге запослене који
обављају исте или сличне послове са новим сазнањима стеченим током усавршавања.
Полазници обука из става 1. овог члана дужни су службенику за послове управљања људским
ресурсима доставити копију дипломе, сертификата или другог документа, који им је уручен након
успјешно проведеног процеса оспособљавања и усавршавања.
Члан 17.
Службеник за послове управљања људским ресурсима води евиденцију/регистар обука о свим
проведеним облицима оспособљавања и усавршавања запослених Општинске управе.
Евиденција/регистар обука садржи:
- редни број,
- презиме и име запосленог,
- радно мјесто/функција,
- врста обуке (семинар, сајам, симпозијум, курс, студијско путовање и сл.)
- садржај/тема,
- вријеме и мјесто одржавања,
- организатор и реализатор оспособљавања и усавршавања,
- потребна/обезбјеђена финансијска средства (извор финансирања) и други ресурси и
- попис прилога.
Прилог у регистру обука чине извјештај запослених о учешћу на конкретном виду оспособљавања
и усавршавања, као и копија дипломе, сертификата или другог документа који је службенику
уручен након завшене обуке.
Прилог уз евиденцију/регистар, се улаже у персонални досије службеника.
V. СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА И ВОЛОНТЕРА
Члан 18.
Стручно оспособљавање приправника у Општинској управи одвија се на основу програма
стручног оспособљавања и начина полагања испита, који доноси Начелник општине.
Непосредни руководилац дужан је приправника упознати са обавезама и садржајем програма,
начином праћења његовог оспособљавања за вријеме приправничког стажа и полагања
приправничког стажа.
Члан 19.
Уколико Општинска управа, ради стицања услова за полагање стручног испита, планира примити
одређени број лица на рад без заснивања радног односа (волонтерски рад), дужина волонтерског
рада идентична је трајању приправничког стажа .
Садржај стручног оспособљавања волонтера идентичан је садржају стручног оспособљавања
приправника.
VI. ПРИЛОЗИ
Члан 20.
Саставни дио овог Правилника су прилози/обрасци који омогућују досљедну примјену одредаба
овог Правилника: извјештај полазника обуке о присуству обуци, оцјена квалитета обуке, образац
плана обуке и анкетни листић за анализу потреба за обуком.
VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о обавезном стручном
усавршавању и едукацији службеника Административне службе општине Доњи Жабар („Службени
гласник општине Доњи Жабар“, број 14/09).
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Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".
Број: 02-022-2/14
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
24. јануар 2014. године
Жељко Марјановић, с.р.
Доњи Жабар

____________________
Прилог 1.

ИЗВЈЕШТАЈ ПОЛАЗНИКА ОБУКЕ
Име и презиме

Радно мјесто
Назив/врста и садржај похађане
обуке (описати наставни
програм и циљеве)

Вријеме и мјесто одржавања
Име организатора и предавача –
организације
Укупна оцјена обуке (од 1-5,
гдје 1 „не задовољава“, а 5 је
„одличан“)
Да ли сте на обуци стекли
довољно знања да одржите
интерну обуку за запослене у
Општинској управи?
(ДА-НЕ)
Молимо да одговор
образложите.

Коментари на обуку и
препоруке:

Потпис полазника
Датум :
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Прилог 2.

ОЦЈЕНА КВАЛИТЕТА ОБУКЕ
1.Који су наставни циљеви похађане обуке?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Да ли су исти у потпуности испуњени?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Оцјена изведене обуке
Молимо да оцијените обуку у складу са наведеним категоријама.
1 = не задовољава 5 = одлично

Садржај курса

1

2

3

4

5

Динамика
курса

1

2

3

4

5

Наставне
методе

1

2

3

4

5

Квалитет
презентације

1

2

3

4

5

Условност
просторија

1

2

3

4

5

Организација

1

2

3

4

5

4. Шта ћете радити другачије као резултат похађања обуке односно на који начин ће обука
допринијети квалитетнијем обављању ваших радних задатака?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Имате ли додатних коментара на обуку?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Потпис: ______________________
Датум:________________________

__________________________________________________________________________
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Прилог 3.
ОПШТИНСКА УПРАВА ДОЊИ ЖАБАР

ПРИЈАВНИ ЛИСТ ЗА ПОХАЂАЊЕ ОБУКЕ
Тема: __________________________________
Датум почетка обуке и мјесто одржавања: __________________________
Молимо, попунити читко.

А) ЛИЧНИ ПОДАЦИ
Име и презиме: ______________________________________________________
Телефон, e-mail: _____________________________________________________
Стручна спрема: _____________________________________________________

Б) ПОДАЦИ О ПОСЛОВИМА на којима је службеник запослен

Организациони дио: ______________________________________________________
Радно мјесто према систематизацији: ________________________________________
Кратак опис радних задатака – релевантност понуђене теме за радно мјесто:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В) ВАША ОЧЕКИВАЊА ОД ОВЕ ОБУКЕ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Датум и потпис кандидата:___________________________________

Сагласност и потпис непосредно претпостављеног:_________________________

..............................................................................................................................................................

13

Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Понедјељак, 27. јануар 2014.
Прилог бр.4
Општина Доњи Жабар
Датум: ______________

АНАЛИЗА ПОТРЕБА ЗА ОБУКОМ ЗА ______. ГОДИНУ
Анкетни лист бр. 001
Упутство: Сви запослени који учествују у анкети су дужни у потпуности попунити први
дио анкетног листића.
Други дио се попуњава у складу са упутствима односно тренутним радним распоредом.
Нпр. уколико радите послове из области просторног уређења, попуњавате само онај дио
који се односи на просторно уређење и планирање. Уколико обављате послове из више
области, изаберите ону која је најрелевантнија за ваше радно мјесто. Уколико сте ви лично
задужени за више реферата који прелазе функционалне границе између служби потребно је
попунити све дијелове који су за вас релевантни.
Дио I
Преглед тема из заједничког садржаја
Узимајући у обзир релевантност за тренутно радно мјесто те степен знања, оцијенити
понуђене теме по степену важности употребом слова X.

ОПШТА УПРАВА
Главни
приоритет

Приоритет

Тренутно
Непотребно
није
приоритет

Основе уставног уређења
Систем јавне управе у Републици
Српској
Правни оквир за локалну самоуправу
Управни поступак
Канцеларијско пословање
Организација и управљање пријемном
канцеларијом, писарницом и архивом
Организација и управљање центром
за услуге грађанима и мјесним
канцеларијама
Грађанска стања (евиденције и
увјерења) и евиденција бирача
Правна помоћ
Процедуре и припремање сједница
Скупштине општине
Организација и администрирање
сједница Скупштине општине и
њених радних тијела
Реализација/извршење
одлука
и
других аката Скупштине општине и
њених радних тијела
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ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА
Главни
Приоритет
приоритет

Тренутно
Непотребно
није
приоритет

Главни
Приоритет
приоритет

Тренутно
Непотребно
није
приоритет

Главни
Приоритет
приоритет

Тренутно
Непотребно
није
приоритет

Инструменти за обезбјеђење и
заштиту људских права
Промовисање социјалне укључености
и једнакости грађана
Непосредно учешће грађана (јавне
расправе, референдуми, грађанске
иницијативе, итд.)
Учешће грађана преко изабраних
представника
Рад са мјесним заједницама
Рад са удружењима грађана
Омладинска политика/стратегија за
младе (припрема, провођење и праћење)

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

Транспарентност у доношењу
одлука (јавност у раду)
Слобода приступа информацијама
Израда и примјена/реализација
стратегије за односе с јавношћу
Информисање јавности и промовисање
општинских политика, стратегија и
активности
Односи са медијима
Истраживања јавног мњења
Израда презентација
Лобирање и заговарање

УПРАВЉАЊЕ

Стратешки менаџмент и стратешко
планирање
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Модели и технике управљања
Управљање промјенама и реформама
Руковођење запосленима
Управљање пројектима
Управљање информационим токовима
Ефикасно управљање временом
Планирање и организација рада
Делегирање задатака/одговорности и
извјештавање
Тимски рад
Доношење одлука
Стрес менаџмент
Вјештине преговарања
Рјешавање конфликата

ПРОЈЕКТИ
Главни
Приоритет
приоритет

Тренутно
није
Непотребно
приоритет

Главни
Приоритет
приоритет

Тренутно
није
Непотребно
приоритет

Пројектни циклус
Припрема пројектне документације
Мониторинг и анализа успјешности
пројеката
Основе финансија и буџета за
нефинансијске руководиоце и
службенике

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правни основ и принципи јавне
набавке
Планирање јавних набавки
Тендерска документација
Процедуре за евалуацију тендера
Уговарање јавних набавки
Интерне контроле у области јавних
набавки
Етика у јавним набавкама
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УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Главни
Приоритет
приоритет

Тренутно
Непотребно
није
приоритет

Основни концепти менаџмента
људских ресурса
Израда и ажурирање Правилника о
унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста
Планирање људских ресурса
Развој описа послова
Аналитичка процјена радних мјеста
Правни оквир и процедуре код
запошљавања
Селекција и одабир кадрова
Обука и развој кадрова
Системи мотивације запослених
Управљање резултатима рада
појединаца и оцјене рада
Управљање кроз циљеве- утврђивање
и постављање циљева
Увођење новозапослених у посао
Информационе технологије у служби
управљања људским ресурсима
Дискриминација, узнемиравање на
послу

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Главни
Приоритет
приоритет

Тренутно
Непотребно
није
приоритет

Оперативни системи
MS Word
MS Excell
MS Powerpoint
E-mail коресподенција и интернет

МЕЂУНАРОДНА ПИТАЊА И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Главни
Приоритет
приоритет

Тренутно
Непотребно
није
приоритет

Систем ЕУ
Прекогранична сарадња и регионални
развој
Коришћење фондова и програма
Европске уније и донатора
Односи са донаторима
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Acquis Communautaire
Писање пројеката
Администрирање и финансијско
управљање пројектима ЕУ
Процедуре јавних набавки за средства
ЕУ
Рурални развој
1. Које бисте три теме, од наведених, издвојили као приоритетне у наредном периоду (12
мјесеци)?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Да ли сматрате да нека тема од значаја за ваш рад није заступљена међу горе
понуђеним?
ДА
НЕ
3. Уколико је одговор ДА, молимо, наведите овдје:
________________________________________________________________________________

Дио II
Преглед наставних тема из области надлежности локалне самоуправе
Изаберите област у којој радите. Уколико ваше радно мјесто покрива више наведених
области, молимо вас, да назначите све које су релевантне и, у складу са избором, попуните
одговарајуће секције анкетног листића.

Просторно уређење
Тема

Главни
приоритет

Тренутно
Приоритет
није
Непотребно
приоритет

Правни оквир из дјелокруга просторног
уређења
Просторни и урбанистички планови
(успостављање и провођење)
Регулациони планови и урбанистички
пројекти
Просторни информациони систем – ГИС
Грађевинско земљиште (утврђивање,
уређење и располагање)
Јавне површине (утврђивање, уређење и
располагање)
Регулисање грађења (урбанистичка
сагласност, одобрење за грађење,
употребна дозвола, дозвола и рјешење
за уклањање)
Урбанистичко – грађевинска инспекција
Правна помоћ
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Комунални послови
Тема

Главни
приоритет

Тренутно
Приоритет
није
Непотребно
приоритет

Главни
приоритет

Приоритет

Тренутно
није
Непотребно
приоритет

Главни
приоритет

Приоритет

Тренутно
није
Непотребно
приоритет

Правни оквир из дјелокруга комуналних
послова
Комунална инфраструктура (управљање,
одржавање, праћење и финансирање)
Комуналне услуге (управљање,
одржавање, праћење и финансирање)
Комунална предузећа
Инспекцијски надзор над комуналним
пословима

Стамбени послови

Тема

Правни оквир из дјелокруга стамбених
послова
Општинска стамбена политика
(припрема, провођење и праћење)
Управљање стамбеним фондом,
пословним просторима и гаражама

Заштита животне средине
Тема
Правни оквир из дјелокруга послова
заштите животне средине
Локални еколошки акциони план
(припрема и провођење)
Праћење и провођење заштите животне
средине (евиденције, анализа и
извјештавање)
Промотивне и едукативне активности
унапређења заштите животне средине
Оптимизација потрошње енергије
Инспекција и надзор над заштитом
животне средине
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Цивилна заштита

Тема

Главни
приоритет

Тренутно
није
Приоритет
Непотребно
приоритет

Правни оквир из дјелокруга послова
цивилне заштите

Управљање цивилном заштитом

Процјена угрожености,
штете,сопствених ресурса за заштиту и
спасавање

Припрема оперативних планова заштите
и спашавања од природних и других
несрећа

Планирање и организовање обуке
структура ЦЗ

Провођење опремања структура ЦЗ
материјално-техничким средствима

Успостављање и унапређење службе
осматрања и узбуњивања у општини

Успостављање и унапређење општинске
ватрогасне службе

Планирање, утврђивање приоритета
деминирања и упозоравања на опасност
од мина
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Социјална и здравствена заштита
Тема

Главни
приоритет

Тренутно
Приоритет
није
Непотребно
приоритет

Главни
приоритет

Приоритет

Правни оквир из дјелокруга социјалне
заштите, заштите породица са дјецом и
цивилних жртава рата
Општинска политика социјалне заштите
(припрема, провођење и праћење)
Права из области социјалне заштите
(признавање права, евиденција
корисника, обрачун и исплата)
Центар за социјални рад (успостављање,
управљање, финансирање, праћење и
делегирање послова)
Алтернативни механизми подршке
корисницима социјалне заштите (обука,
социјализација)
Програми и планови унапређења
здравствене заштите (припрема,
провођење и праћење)
Дом здравља (успостављање, управљање,
праћење)

Борачко-инвалидска заштита

Тема

Тренутно
није
Непотребно
приоритет

Правни оквир из дјелокруга борачкоинвалидске заштите
Програми и планови за унапређење
борачко-инвалидске заштите (припрема,
провођење и праћење)
Права из области борачко-инвалидске
заштите (признавање права, евиденција
корисника, обрачун и исплата)
Алтернативни механизми подршке
корисницима борачко – инвалидске
заштите (обука, преквалификација,
социјализација)
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Питања повратника, расељених и избјеглица
Тема

Главни
приоритет

Тренутно
Приоритет
није
приоритет

Непотребно

Главни
приоритет

Тренутно
Приоритет
није
приоритет

Непотребно

Општинска политика и програми по
питању повратника, расељених и
избјеглица (припрема, провођење и
праћење)
Права из дјелокруга питања повратника,
расељених лица и избјеглица(евиденција
корисника и примљене помоћи)

Алтернативни механизми подршке

Образовање
Тема

Правни оквир за послове из дјелокруга
образовања
Општинска политика у области
предшколског образовања и управљање
предшколским установама
(успостављање, финансирање, подршка и
праћење)
Општинска политика у области основног
и средњег образовања (учешће у
финансирању, подршка и праћење)
1. Које бисте три теме, од горе наведених, издвојили као приоритетне у наредном периоду
(12 мјесеци)?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Да ли сматрате да нека тема од значаја за ваш рад није заступљена међу горе
понуђеним?
ДА
НЕ
3. Уколико је одговор ДА, молимо, наведите овдје:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
.......................................................................................................................................................

Упитник анализе потреба за обуком – скраћена верзија

Прилог бр. 5

Дио I
Преглед тема из заједничког садржаја
Молимо Вас да прочитате списак потенцијалних тема за обуку из зједничког садржаја и, у
наставку, упишете назив три теме за које сматрате да вам је потребна обука из ових области.

1. ОПШТА УПРАВА
Основе уставног уређења
Систем јавне управе у Републици Српској

Организација и управљање центром за услуге
грађанима и мјесним канцеларијама
Грађанска стања (евиденције и увјерења) и
евиденција бирача
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Правни оквир за локалну самоуправу
Правна помоћ
Процедуре и припремање сједница Скупштине
Управни поступак
општине
Организација и администрирање сједница
Канцеларијско пословање
Скупштине општине и њених радних тијела
(комисија, одбора, савјета)
Имплементација одлука са сједница Скупштине
Организација и управљање пријемном
општине и њених радних тијела(комисија,
канцеларијом, писарницом и архивом
одбора, савјета)

2. ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА
Инструменти за обезбјеђење и заштиту
људских права
Промовисање социјалне укључености и
једнакости грађана
Непосредно учешће грађана (јавне расправе,
референдуми, грађанске иницијативе, итд.)
Учешће грађана преко изабраних
представника

Рад са мјесним заједницама
Рад са невладиним организацијама
Омладинска политика (припрема, провођење и
праћење)

3. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
Транспарентност у доношењу одлука
(јавност у раду)
Слобода приступа информацијама
Израда и имплементација стратегије за
односе с јавношћу
Информисање јавности и промовисање
општинских политика,стратегија и активности

Односи са медијима
Истраживања јавног мњења
Израда презентација
Лобирање и заговарање

4. УПРАВЉАЊЕ
Стратешки менаџмент и стратешко
планирање

Планирање и организација рада

Управљање промјенама и реформама

Делегирање задатака
извјештавање
Тимски рад

Руковођење запосленима

Доношење одлука

Управљање пројектима

Стрес менаџмент

Управљање информационим токовима

Вјештине преговарања

Ефикасно управљање временом

Рјешавање конфликата

Модели и технике управљања

/

одговорности

и

5. ПРОЈЕКТИ
Пројектни циклус

Мониторинг и анализа успјешности пројеката

Припрема пројектне документације

Основе финансија и буџета за нефинансијске
руководиоце и службенике

6. ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Правни основ и принципи јавне набавке

Уговарање јавних набавки

Планирање јавних набавки

Интерне контроле у области јавних набавки

Тендерска документација

Етика у јавним набавкама

Процедуре за евалуацију тендера
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7 УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Основни концепти менаџмента људских
Обука и развој кадрова
ресурса
Израда и ажурирање Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији Системи мотивације запослених
радних мјеста
Управљање резултатима рада појединаца и
Планирање људских ресурса
оцјене рада
Управљање кроз циљеве- утврђивање и
Развој описа послова
постављање циљева
Аналитичка процјена радних мјеста
Увођење новозапослених у посао
Правни оквир и процедуре код запошљавања

ИТ у служби управљања људским ресурсима

Селекција и одабир кадрова

Дискриминација, узнемиравање на послу

8. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Оперативни системи
MS Word
MS Excell

MS Powerpoint
E-mail коресподенција и интернет

9. МЕЂУНАРОДНА ПИТАЊА И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Систем ЕУ
Прекогранична сарадња и регионални развој
Коришћење фондова и програма Европске
уније и донатора
Односи са донаторима
Acquis Communautaire

Писање пројеката
Администрирање и финансијско управљање
пројектима ЕУ
Процедуре јавних набавки за средства ЕУ
Рурални развој

1. Које бисте три теме, од горе наведених, издвојили као приоритетне у наредном периоду
(12 мјесеци)?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Уколико сматрате да неке тема од значаја за ваш рад нису заступљене међу горе
понуђеним, молимо вас да их наведете:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дио II
Преглед наставних тема из области надлежности локалне самоуправе
Молимо Вас да прочитате списак потенцијалних тема за обуку из надлежности локалне
самоуправе и, у наставку, упишете назив три теме за које сматрате да вам је потребна обука
из ових области.
1. Просторно уређење
Правни оквир из дјелокруга просторног
уређења
Просторни и урбанистички планови
(успостављање и провођење)
Регулациони планови и урбанистички
пројекти
Просторни информациони систем – ГИС
Грађевинско земљиште (утврђивање,
уређење и располагање)

Јавне површине (утврђивање, уређење и
располагање)
Регулисање грађења (урбанистичка сагласност,
одобрење за грађење, употребна дозвола, дозвола
и рјешење за уклањање)
Урбанистичко – грађевинска инспекција
Правна помоћ
24

Број 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Понедјељак, 27. јануар 2014.
2. Комунални послови
Правни оквир из дјелокруга комун.послова
Комунална инфраструктура (управљање,
одржавање, праћење и финансирање)

Комунална предузећа
Инспекцијски надзор над комуналним пословима

Комуналне услуге (управљање, одржавање,
праћење и финансирање)
3. Стамбени послови
Правни оквир из дјелокруга стамбених
послова
Општинска стамбена политика (припрема,
провођење и праћење)

Управљање стамбеним фондом, пословним
просторима и гаражама

4. Заштита животне средине
Правни оквир из дјелокруга послова заштите
животне средине
Локални еколошки акциони план (припрема
и провођење)
Праћење и провођење заштите животне
средине (евиденције, анализа и
извјештавање)

Промотивне и едукативне активности
унапређења заштите околиша
Оптимизација потрошње енергије
Инспекција и надзор над заштитом околиша

5. Борачко-инвалидска заштита
Правни оквир из дјелокруга борачкоинвалидске заштите
Програми и планови за унапређење борачкоинвалидске заштите (припрема, провођење и
праћење)

Права из области борачко-инвалидске заштите
(признавање права, евиденција корисника,
обрачун и исплата)
Алтернативни механизми подршке корисницима
борачко – инвалидске заштите (обука,
преквалификација, социјализација)

6. Цивилна заштита
Правни оквир из дјелокруга послова
цивилне заштите
Управљање цивилном заштитом
Процјена
угрожености,
штете,
сопствених ресурса за заштиту и
спасавање
Припрема оперативних планова заштите
и спашавања од природних и других
несрећа

Провођење опремања структура ЦЗ материјалнотехничким средствима
Успостављање и унапређење службе осматрања и
узбуњивања у општини
Успостављање и унапређење општинске ватрогасне
службе
Планирање и приоритетизација деминирања и
упозоравања на опасност од мина

Планирање и организовање обуке
структура ЦЗ
7. Социјална и здравствена заштита
Правни оквир из дјелокруга социјалне
заштите, заштите породица са дјецом и
цивилних жртава рата
Општинска политика социјалне заштите
(припрема, провођење и праћење)

Алтернативни механизми подршке корисницима
социјалне заштите (обука, социјализација)
Програми и планови унапређења здравствене
заштите (припрема, провођење и праћење)
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Права из области социјалне заштите
Дом здравља (успостављање, управљање,
(признавање права, евиденција корисника,
праћење)
обрачун и исплата)
Центар за социјални рад (успостављање,
управљање, финансирање, праћење и
делегирање послова)
8. Питања повратника, расељених и избјеглица
Општинска политика и програми по Права из дјелокруга питања повратника, расељених
питању повратника, расељених и лица и избјеглица (евиденција корисника и примљене
избјеглица(припрема,провођење и праћење) помоћи)
Алтернативни механизми подршке
9. Образовање
Правни оквир за послове из дјелокруга
образовања

Општинска политика у области основног и
средњег образовања (учешће у финансирању,
подршка и праћење)

Општинска политика уобласти предшколског
образовања и управљање предшколским
установама (успостављање, финансирање,
подршка и праћење)
1. Које бисте три теме, од горе наведених, издвојили као приоритетне у наредном периоду (12
мјесеци)?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Уколико сматрате да неке тема од значаја за ваш рад нису заступљене међу горе
понуђеним, молимо вас да их наведете:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прилог бр. 6

Извoђaч oбукe и
локација одржавања
обуке

Oчeкивaни трoшкoви
oбукe

Oриjeнтaциoнo
вриjeмe и трajaњe
oбукe

Циљeви oбукe

Брoj пoлaзникa oбукe

Циљнa групa

Садржај обуке (теме
које се обрађују)

Бр.

Нaзив oбукe

Плaн oбукe зaпoслeних у oпштини Доњи Жабар зa 20__. гoдину

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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3
На основу члана 117в. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 44. Статута општине Доњи Жабар
("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број
9/12) и одредаба члана 20a. став 3. Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Општинске управе („Службени гласник општине Доњи Жабар“,бр.24/13, 27/13 и
30/13), Начелник Општине Доњи Жабар, д о н о с и

УПУТСТВО
за израду Плана запошљавања/кадровског плана у Општинској управи
општине Доњи Жабар
Члaн 1.
Oвим Упутством у Општинској управи општине Доњи Жабар (у даљем тексту:
Општинска управа) уређује се сaдржaj, начин припреме и дoнoшeња Плана
запошљавања/кадровског плана Општинске управе (у даљем тексту: "План запошљавања)
Члaн 2.
План запошљавања Општинске управе
дефинише се на основу података из
организационих јединица који у себи садрже:
a) пoстojeћи брoj службeникa и техничких и помоћних радника кojи су у рaднoм oднoсу
нa нeoдрeђeнo вриjeмe,
б) пoстojeћи брoj службeникa и техничких и помоћних радника кojи су у рaднoм oднoсу
нa oдрeђeнo вриjeмe,
в) пoстojeћи брoj припрaвникa и вoлoнтeрa,
г) потребан брoj службeникa и техничких и помоћних радника, запоселних на
неодређено вријеме за извршење послова из надлежности организационе јединице, за
годину за коју се план доноси,
д) потребан број службeникa и техничких и помоћних радника запослених на одређено
вријеме за извршење послова из надлежности организационе јединице, за годину за коју се
план доноси,
ђ) потребан брoj припрaвникa и вoлoнтeрa у организационој јединици,
План запошљавања организационе јединице може садржавати и број, уколико је познат,
нераспоређених радника као резултата годишње ревизије Правилника или по другом
основу, као и број вишка радника чији се статус не би могао ријешити распоређивањем,
ради лакшег праћења стања кадрова и реализације плана.
Члaн 3.
Свaки руководилац организационе јединице припрeмa нацрт Плана запошљавања на
обрасцу који се налази у Прилогу бр. 1. овог Упутства и чини саставни дио овог Упутства,
уз истoврeмeнo консултовање са организационм јединицом надлежном за финансије и
израду буџета за гoдину зa кojу сe План запошљавања дoнoси.
Нaцрт Плана запошљавања oргaнизационе јединице сaдржи тaбeлaрни диo и
oбрaзлoжeњe.
Taбeлaрни диo нaцртa Плана запошљавања сaдржи пoдaткe пo рeдoслиjeду утврђeнoм у
члaну 2. oвoг Упутства.
Oбрaзлoжeњe нaцртa Плана запошљавања сaдржи пoдaткe о тачним називима радних
мјеста која су недостајућа/која треба попуњавати у планској години, динамици остваривања
запошљавања као и разлоге (oргaнизaциoнe прирoдe, прoмjeнa пoслoвних прoцeсa и нaчинa
рaдa) збoг кojих трeбa дa сe пoвeћa или смaњи брoj службeникa и техничких и помоћних
радника у рaднoм oднoсу нa нeoдрeђeнo вриjeмe, кao и рaзлoгe плaнирaње зaпoшљaвaњe нa
oдрeђeнo вриjeмe.
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Члaн 4.
Руководилац оргaнизационе јединице нaцрт Плана запошљавања дoстaвља службенику за
људске ресурсе најкасније до 30. новембра текуће године.
Службеник за људске ресурсе прoвjeрaвa дa ли je План запошљавања oргaнизационе
јединице припрeмљeн прeмa oдрeдбaмa oвoг Упутства. Aкo утврди нeдoстaткe, службеник
за људске ресурсе дaje упутствo зa њихoвo oтклaњaњe нa нaчин и пo пoступку прeдвиђeнoм
у члaну 3. oвoг Упутства.
Члaн 5.
Службеник за људске ресурсе на основу кадровских планова свих организационих
јединица припрeмa jeдинствeн приjeдлoг Плана запошљавања зa Општинску управу, на
обрасцу који се налази у Прилогу бр. 2. овог Упутства и чини саставни дио овог Упутства и
доставља га Начелнику општине најкасније до 15. децембра текуће године.
Члaн 6.
План запошљавања зa свe организационе јединице и Општинску оправу као цјелину
дoнoси Начелник општине.
Члан 7.
Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Општине Доњи Жабар.
Број: 01-022-3/14
24. јануар 2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
___________________________
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Прилог бр. 1

КАДРОВСКИ ПЛАН/ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
( Назив организационе јединице )
Постојећи број
извршилаца у .....
години
Редни
број

Назив радног мјеста

Систематизовано
радних
мјеста

А
на
неодређено
вријеме

Б
На
одређено
вријеме

Потребан број извршилаца у ... . години

В
на
неодређено
вријеме

Г
на
одређено
вријеме

Д
Нераспоређени
извршиоци (по
годишњој
ревизији
систематизације)

Е
који ће постати
вишком

ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Број радника које
треба запослити на
неодређено и
одређено вријеме1 у
организационој
јединици

1. Службеници, нпр.
1.1.

Секретар скупштине

1.2.

Начелник одјељења или службе

1.3.
1.4.

Шеф одсјека

1.5.

Самостални стручни сарадник

1.6.
1.7.
1.8.

Инспектор

1.9.

Виши стручни сарадник

1.10.

Стручни сарадник

Стручни савјетник

Интерни ревизор
Комунални полицајац

Укупно службеника (од 1.1.
до 1.10.)
2.Технички ипомоћнирадници
Укупно техничких и
помоћних радника
1

Код дефинисања крајњег број, узети у обзир може ли се питање недостајућег броја радника ријешити распоређивањем нераспоређених радника
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3. Приправници
3.1

Висока стручна спрема

3.2

Виша стручна спрема

3.3

Средња стручна спрема

Укупно приправника (од 3.1.
до 3.3.)
4. Волонтери
4.1 Висока стручна спрема
4.2 Виша стручна спрема
4.3 Средња стручна спрема
Укупно волонтера (од 4.1. до
4.3.)
5. Остали
5.1. Менаџер2
УКУПНО (од 1. до 5.)

Образложење:
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

2

Опционо, у складу са чланом 117б. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске број: 101/04;42/05;118/05,98/13)
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Прилог бр.2
3

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА /КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА ______ ГОДИНУ
Радно правни статус извршиоца планираног за
запошљавање у _______години
Редни
број

Организациона
јединица

Назив
систематизованог
радног мјеста за
попуњавање

Службеник (С)
Број
Технички и
потребних помоћни радник
извршилаца
(ТР)

Радни однос на
неодређено
вријеме

Радни однос
на одређено
вријеме

ДА/НЕ

ДА/НЕ

Статус
волонтера

ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Укупан број
радника које треба
запослити у
______години

ДА/НЕ

I

II

III.
.
IV

V
УКУПНО ЗА ЗАПОСЛИТИ ОД I-V :
____________________________
3

Саставни дио Плана запошљавања/кадровског плана Општинске управе су Планови организационих јединица (табела I)
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САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1. Правилник о праћењу и оцјењивању рада запослених у Општинској управи општине Доњи Жабар
2. Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених у Општинској управи општине Доњи Жабар
3. Упутство за израду Плана запошљавања/кадровског плана у Општинској управи општине Доњи Жабар

Понедјељак, 27. јануар 2014. године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 1/14

Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Митар Митровић дипл. правник Секретар Скупштине
општине Доњи Жабар. Тел/факс:054/875-100. "Службени гласник општине Доњи Жабар" излази по потреби. Рачун јавних
прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 код НЛБ Банке Бања Лука-Филијала Брчко.
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