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Начелник Општине Доњи Жабар на основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05, 98/13), чл. 46. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ„бр.49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 и 87/13), а
у складу са чланом 11. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник Републике
Српске”, број 124/11), чл. 12. став 2. и чл. 13. Одлуке о комуналним дјелатностима („Службени
гласник општине Доњи Жабар'',број 31/13) и чланом 8. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 2/11), доноси

ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке услуга – одвоз и депоновање
комуналног отпада са територије општине Доњи Жабар

I
Приступа се поступку јавне набавке услуга- одвоз и депоновање комуналног отпада са
територије општине Доњи Жабар.
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је 4 (четири) буџетске године, од дана
закључивања уговора.
II
Предвиђени максимални износ бруто средстава за реализацију јавне набавке је 49.500,00 КМ.
III
Средства за извршење ове одлуке обезбиједиће се из буџета општине Доњи Жабар за 2014.,
2015., 2016. и 2017. годину.
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је “Расходи за комуналне услугеРасходи за услуге одвоза смећа”, економски код 412220.
IV
За предметну јавну набавку спровешће се конкурентски захтјев за доставу понуда са
објављивањем обавјештења о јавној набавци.
V
Предвиђени почетак реализације уговора је одмах, по потписивању уговора, а крајњи рок
завршетка је истеком буџетске 2017. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору најповољнијег понуђача је најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда формираће се накнадно, посебним рјешењем.
VIII
Предметној јавној набавци приступа се прије доношења годишењег плана јавних набавки за
2014.годину из разлога што је законска обавеза Општине Доњи Жабар, обезбиједити обављање
предметне комуналне дјелатности.
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IX
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-404-4/14
3. фебруар 2014. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.

__________________________
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На основу чл. 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и чл. 44. и 61. став 5. Статута
општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 6/05, Ванредни број
7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), а у складу са чланом 13. Одлуке о извршењу буџета општине
Доњи Жабар за 2014. годину ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 31/13), Начелник
општине Доњи Жабар, на приједлог Одбора за омладину и спорт, доноси

ОДЛУКУ
о расподјели средстава буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину спортским
организацијама
Члан 1.
Овом Одлуком врши се расподјела средстава Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину на
позицији 415210-Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - спортске организације.
Средства из става 1. овог члана могу се користити за редовне дјелатности спортских
организација.
Под средствима за редовне дјелатности спортских организација подразумијевају се средства
која спортске организације користе за учешће у званичним такмичењима (лигама или
такмичарским турнирима), али не и средства која се користе за организацију традиционалних
турнира и других спортских манифестација.
Члан 2.
Средства буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину на позицији 415210-Текући грантови
непрофитним субјектима у земљи - спортске организације, уважавајући приједлог Одбора за
омладину и спорт Скупштине општине Доњи Жабар, распоређују се спортским организацијама
на подручју општине Доњи Жабар, на следећи начин:
1. Фудбалски клуб „Полет“ Човић Поље
............ 12.000,00 КМ
2. Фудбалски клуб „Црвена Звијезда“ Доњи Жабар ..... 12.500,00 КМ
3. фудбалски клуб „Младост“ Лончари ........................... 12.500,00 КМ
4. Шаховски клуб „Полет“ Човић Поље ......................... 1.000,00 КМ
5. Карате клуб „Ronin“ Лончари ...................................... 1.000,00 КМ
6. Ловачком друштву „Соко“ Доњи Жабар ..................... 1.000,00 КМ.
Члан 3.
Спортске организације из става 2. овог члана дужне су Општинској управи-Канцеларија за
развој, јавне службе и управу- Реферат за цивилну заштиту, мјесне заједнице и физичку културу
доставити:
1. Копија Рјешења о регистрацији код надлежног регистарског суда
2. План такмичења за текућу годину
3. Извјештај о такмичењу у претходној години
4. Извјештај о пословању клуба у претходној години
Спортске организације не могу користити средства из ове Одлуке, уколико не изврше обавезу
из става 1. овог члана.
Члан 4.
Расподјела новчаних средстава из члана 1. ове Одлуке вршиће се периодично у току фискалне
2014. године, на основу образложеног захтјева корисника, преносом средстава на рачуне
корисника - спортских организација, сразмјерно извршењу Буџета и потребама корисника.
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Члан 5.
Начелник општине обуставиће дознаке средстава спортској организацији за коју се утврди:
- да не учествује у такмичењима из неоправданих разлога
- да се средства троше незаконито и нетранспарентно
- да спортски клуб напушта такмичења
- да је спортска организација дисциплински кажњена од органа свог спортског савеза или
надлежног дисциплинског органа.
Члан 6.
На завршетку фискале године свака спортска оргнизација - корисник средства у складу са овом
Одлуком, дужна је поднијети извјештај о начину утрошка одобрених средстава Рачуноводству
Општинске управе, у супротном губи право на коришћење средстава Буџета општине Доњи
Жабар у наредној фискалној години.
Члан 7.
За извршење ове одлуке задужује се Стручни сарадник за рачуноводство.
Надзор извршења ове Одлуке обављаће Општинска управа надлежна за спорт - Стручни
сарадник за цивилну заштиту, мјесне заједнице и физичку културу.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Доњи Жабар".
Број:02-022-6/14
7. фебруар 2014. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.

__________________________
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На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 44. и чланом 61. став
5. Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05, Ванредни
број 7/12 и Ванредни број 9/12) и чл. 13. и 14. Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар
за 2014. годину ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 31/14), Начелник општине
Доњи Жабар, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о одобравању средстава ФК „Црвена Звијезда“ Доњи Жабар
1. ФК «Црвена Звијезда» Доњи Жабар, одобравају се средства из Буџета општине Доњи
Жабар за 2014. годину у износу од 2.000,00 КМ у сврху измирења дугова из 2013. године,
измирења трошкова припреме екипе за такмичарску сезону и одржавање свлачионица.
2. АНГАЖУЈУ СЕ средства Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину-Економски код
415210 – Текући грантови непрофитним субјектима у земљи-спортске организације у укупном
износу од 2.000,00 КМ за исплату одређену овим Рјешењем.
3. Одобрена средства биће уплаћена на рачун ФК «Црвена Звијезда» Доњи Жабар.
4. ФК «Црвена Звијезда» Доњи Жабар дужан је одобрена средства користити искључиво за
намјене утврђене овим Рјешењем.
5. ФК «Црвена Звијезда» Доњи Жабар дужан је поднијети извјештај о утрошку средстава
одобрених овим Рјешењем Општинској управи општине Доњи Жабар - Стручни сарадник за
рачуноводство Општинске управе најкасније до 30. јуна 2014. године, као и у Годишњем
извјештају о раду за 2014. годину који подноси Скупштини општине Доњи Жабар.
6. О извршењу овог Рјешења стараће се Стручни сарадник за рачуноводство Општинске
управе општине Доњи Жабар.
7. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношењa, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар.
Број: 02-40-1/14
10. фебруар 2014. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.

__________________________
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На основу члана 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 44. и чланом 61. став
5. Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине Доњи Жабар",бр.6/05, Ванредни
број 7/12 и Ванредни број 9/12) и чл. 13. и 14. Одлуке о извршењу Буџета општине Доњи Жабар
за 2014. годину ("Службени гласник општине Доњи Жабар", број 31/14), Начелник општине
Доњи Жабар, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о одобравању средстава ФК „Полет“ Човић Поље
1. ФК «Полет» Човић Поље, одобравају се средства из Буџета општине Доњи Жабар за 2014.
годину у износу од 1.000,00 КМ у сврху уплате котизације и регистрацију играча у
такмичарској сезони.
2. АНГАЖУЈУ СЕ средства Буџета општине Доњи Жабар за 2014. годину-Економски код
415210 – Текући грантови непрофитним субјектима у земљи-спортске организације у укупном
износу од 1.000,00 КМ за исплату одређену овим Рјешењем.
3. Одобрена средства биће уплаћена на рачун ФК «Полет» Човић Поље.
4. ФК «Полет» Човић Поље дужан је одобрена средства користити искључиво за намјене
утврђене овим Рјешењем.
5. ФК «Полет» Човић Поље дужан је поднијети извјештај о утрошку средстава одобрених
овим Рјешењем Општинској управи општине Доњи Жабар - Стручни сарадник за
рачуноводство Општинске управе најкасније до 30. јуна 2014. године, као и у Годишњем
извјештају о раду за 2014. годину који подноси Скупштини општине Доњи Жабар.
6. О извршењу овог Рјешења стараће се Стручни сарадник за рачуноводство Општинске
управе општине Доњи Жабар.
7. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношењa, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар.
Број: 02-40-1/14
10. фебруар 2014. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.

__________________________
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На основу члана 19. ст. 4. и 5. Закона о споменицима и спомен-обиљежјима ослободилачких
ратова («Службени гласник Републике Српске број», 28/12) и члана 44. Статута општине Доњи
Жабар («Службени гласник општине Доњи Жабар», број 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни
број 9/12), Начелник Општине Доњи Жабар, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за споменике и спомен-обиљежја
I
Именује се Комисија за споменике и спомен-обиљежја (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
1. Милорад Гајић, представник Општинске управе општине Доњи Жабар надлежне за
борачко-инвалидску заштиту, Предсједник
2. Бранко Гајић, представник Борачке организације Општине Доњи Жабар, за члан,
3. Стево Тодоровић, представник породица погинулих и заробљених бораца и несталих
цивила Републике Српске, члан
4. Душан Цвијановић, представник војних инвалида, члан
II
Задатак Комисије утврђени су Законом о споменицима и спомен-обиљежјима ослободилачких
ратова.
III
Стручне и административно-тех ничке послове за потребе Комисије Општинска управа
надлежна за послове борачко-инвалидске заштите.
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IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику Општине
Доњи Жабар.”
Број: 02-022-122/13
18. фебруар 2014. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.

__________________________
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“,бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13)и члана 11. став 1. Закона о раду
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/07-Пречишћен текст),Начелник општине Доњи
Жабар уз прибављено Мишљење Синдикалне организације Општинске управе општине Доњи
Жабар број 03/14 од 27. јануара 2014. године, доноси

ПРАВИЛНИК О РАДУ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о раду, у складу са законом, ближе се уређују права по основу рада запослених
у Општинској управи општине Доњи Жабар (у даљем тексту:Општинска управа), обим права и
начин и поступак њиховог остваривања, као и друга питања од значаја за остваривање права
запослених по основу рада.
II. РАДНА МЈЕСТА
1. Дефинисање радних мјеста
Члан 2.
Радна мјеста у Општинској управи,у складу са законом, су:
1. радна мјеста општинских службеника, и
2. радна мјеста техничких и помоћних послова.
2. Изузеће – савјетници
Члан 3.
У општини Доњи Жабар може се ангажовати савјетник ако је то предвиђено актом о
организацији и систематизацији радних мјеста који доноси Начелник општине.
Савјетник по налогу Начелника општине обавља одређене послове из области локалне
самоуправе, припрема приједлоге аката, врши анализе,процјене, предлаже могућа рјешења у
одређеној области и врши друге послове у границама дјелокруга послова одобрених од стране
Начелника општине.
Члан 4.
Мандат савјетника траје колико и мандат Начелника општине,а престаје престанком мандата
Начелника општине, оставком или разрјешењем.
Плата савјетника одређује се рјешењем Начелника општине, у складу са овим Правилником.
За савјетника може бити именовано лице које има најмање високу, а изузетно вишу или
средњу школску спрему и ако испуњава опште услове за запошљавање у јединици локалне
самоуправе, у складу са Законом о локалној самоуправи, односно Законом о раду.
Члан 5.
Начелник општине именује и разрјешава дужности савјетника у форми рјешења које се
објављује у општинском службеном гласилу.
Савјетник може обављати послове и као волонтер или са непуним радним временом.
Ангажовање савјетника је у искључивој надлежности Начелника општине.
III. СЛУЖБЕНИЦИ
1. Радна мјеста и категорије службеника
Члан 6.
Службеник је лице које у Општинској управи обавља послове из самосталних надлежности и
пренесених послова државне управе на јединице локалне самоуправе,а нарочито:
- нормативно-правне послове,
- извршавање закона и других прописа,
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- води управни поступак,
- врши инспекцијски и комунално-инспекцијски надзор,
- обавља рачуноводствено - финансијске послове, административне послове и
- друге стручне послове из надлежности општине.
Члан 7.
У Општинској управи послове службеника обављају:
1. секретар скупштине,
2. начелник одјељења или службе,
3. шеф одсјека,
4. стручни савјетник,
5. самостални стручни сарадник,
6. инспектор,
7. интерни ревизор,
8. комунални полицајац,
9. виши стручни сарадник и
10. стручни сарадник.
Члан 8.
Категорије и звања службеника прописују се Уредбом Владе Републике Српске.
2. Посебни услови за обављање послова службеника
Члан 9.
Посебни услови за вршење послова општинских службеника, у оквиру категорија службеника,
прописују се Уредбом Владе Републике Српске и актом о систематизацији радних мјеста у
Општинској управи.
3. Приправници
Члан 10.
Приправник је лице које након завршеног средњег, вишег или високог образовања први пут
заснива радни однос у том степену образовања.
Члан 11.
Начелник општине може одлучити да се у Општинску управу прими кандидат у својству
приправника,на одређено радно вријеме потребно за обављање приправничког стажа.
Члан 12.
Приправнички стаж за лица са завршеним средњим образовањем траје шест мјесеци, за лица
са завршеним вишим образовањем - девет мјесеци, а за лица са завршеним високим образовањем
- годину дана.
Члан 13.
Приправнички стаж рачуна се од дана заснивања радног односа у том степену образовања.
Програм стручног оспособљавања и начина полагања испита приправника доноси Начелник
општине.
Непосредни руководилац дужан је да приправника упозна са садржином програма и начином
праћења његовог оспособљавања.
Члан 14.
Након обављеног приправничког стажа кандидат је дужан да положи приправнички испит.
Члан 15.
За вријеме обављања приправничког стажа приправник има права и обавезе као и остали
запослени у складу са законом и колективним уговором.
4. Волонтери
Члан 16.
Волонтером се сматра лице које се након завршеног средњег, вишег или високог образовања
прима на рад у Општинску управу без заснивања радног односа (волонтерски рад).
Волонтерски рад може трајати онолико времена колико је законом прописано трајање
приправничког стажа ради стицања услова за полагање стручног испита.
Трајање волонтерског рада из става 2. овог члана рачуна се у приправнички стаж и у радно
искуство као услов за рад на одређеним пословима.
Уговор или рјешење о пријему на волонтерски рад доставља се надлежној организационој
јединици завода за запошљавање, у року од пет дана од дана његовог закључивања/доношења.
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Члан 17.
Волонтер има право на дневни одмор у току рада, као и између два узастопна радна дана,
право на осигурање у случају несреће на послу и право на здравствено осигурање како је то за
незапослена лица регулисано законом.
Члан 18.
Одлуку о ангажовању волонтера за обављање појединих послова у Општинској управи у току
календарске године доноси Начелник општине.
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, ако законом није друкчије прописано.
IV. ЗАПОСЛЕНИ БЕЗ СТАТУСА СЛУЖБЕНИКА
1. Радна мјеста техничких и помоћних радника
Члан 19.
Технички и помоћни радник је лице које у Општинској управи обавља техничке, помоћне и друге
послове чије је обављање потребно ради правовременог и несметаног обављања послова из
надлежности општине.
Члан 20.
Технички и помоћни радници 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, домар, спремачица - послови чишћења и одржавања просторија, кафе
куварица-послови припреме и послуживања топлих и хладних напитака, ВКВ радник, КВ
радник,НК радник, сарадник, оператер и слично.
Члан 21.
На права и дужности техничких и помоћних радника примјењују се општи прописи о раду,
колективни уговор и одредбе Закона о локалној самоуправи које се односе на оцјену
рада,распоређивање, проглашавање вишком, радно вријеме, одморе и одсуства, одговорност,
мировање права из радног односа, права и дужности, остваривање и заштита права, неспојивост
и сукоб интереса и разлоге за престанак радног односа осим разлога који се односе на полагање
стручног испита за рад у општинској управи.
2. Обављање повремених и привремених послова
Члан 22.
За обављање привремених и повремених послова за потребе органа опшштине, односно
Општинске управе може се закључити уговор са извршиоцем, под условом да не представљају
послове за које се врши пријем у радни однос на одређено радно мјесто и да не трају дуже од 60
дана у току календарске године.
Члан 23.
Као привремени и повремени послови, у смислу овог Правилника, сматрају се:
- послови периодичног чишћења и одржавања радних просторија органа Општине,
Општинске управе и мјесних заједница;
- уређивање и чишћење простора, односно земљишта за редовну употребу зграде у којој су
смјештене радне просторије органа Општине, Општинске управе и мјесних заједница;
- помоћни и технички послови неопходни за уредно и благовремено спровођење Општих и
локалних избора и избора за чланове савјета мјесних заједница;
- послови одржавања и ситних поправки уређаја, инсталација и опреме који служе у
остваривању функције органа Општине, Општинске управе и мјесних заједница;
- помоћни и технички послови који се појављују приликом обиљежавања Општинских
празника 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;
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- најсложенији послови анализе,припреме и израде општих аката од посебног значаја за
остваривање функције локалне самоуправе.
- други послови чије обављање није предвиђено актом о систематизацији радних мјеста у
Општинској управи, а који су неопходни за остваривање функције органа Општине у току
календарске године.
Члан 24.
Уговор о обављању привремених и повремених послова закључује Начелник општине, или по
његовом овлашћењу Замјеник начелника општине, односно овлашћени службеник.
V. ЗАПОШЉАВАЊЕ
1. Запошљавање и заступљеност
Члан 25.
Упражњено радно мјесто у Општинској управи попуњава се путем јавног конкурса, односно
јавног огласа, интерног оглашавања и акта о именовању, по процедури утврђеној законом,
подзаконским прописима и посебним правилником који доноси Начелник општине.
Члан 26.
Запошљавање у Општинску управу може се вршити само у складу са Планом запошљавања
који доноси Начелник општине у року од 30 дана од дана ступања на снагу одлуке о усвајању
буџета општине, осим у случају потребе пријема у радни однос на одређено вријеме и
попуњавања радног мјеста које је остало упражњено након доношења Плана запошљавања за
текућу годину.
Планом запошљавања утврђују се стварно стање попуњености радних мјеста, потребан број
службеника, техничких и помоћних радника на неодређено вријеме за период за који се План
доноси и планира пријем приправника одговарајуће стручне спреме и струке.
План запошљавања доноси се у поступку утврђеном посебним упутством за израду плана
запошљавања/кадровског плана у Општинској управи који доноси Начелник општине.
Члан 27.
Национална припадност службеника заснована је на добровољном изјашњавању.
VI. ТРАЈАЊЕ И УСЛОВИ РАДА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
1. Радно вријеме
Члан 28.
Радно вријеме запослених у Општинској управи износи 40 часова седмично распоређених у
пет радних дана, изузимајући
суботу и недјељу, у складу са законом и колективним уговором.
Распоред радног времена запослених утврђује Начелник општине својим посебним актом.
Члан 29.
Начелник општине може увести прековремени рад за запослене 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 30.
Службеници,технички и помоћни радници у Општинској управи имају право на дневни,
седмични и годишњи одмор,плаћено и неплаћено одсуство, у складу са законом и колективним
уговором.
3. Распоређивање
Члан 31.
Распоређивање службеника, као и техничких и помоћних радника, на радна мјеста у
Општинској управи утврђена правилником о организацији и систематизацији радних мјеста,
врши Начелник општине, у складу са законом.
Запослени може бити распоређен на друго радно мјесто, без његове сагласности, у складу са
стручном спремом, због повећаног обима послова и из других разлога утврђених Правилником
о организацији и систематизацији радних мјеста.
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4. Престанак радног односа
Члан 32.
Службенику, техничком, помоћном и другом раднику престаје радни однос у случајевима и на
начин утврђен законом и подзаконским прописима.
Радни однос савјетника престаје рјешењем о разрјешењу.
5. Вишак службеника
Члан 33.
Вишак службеника у Општинској управи може постојати у следећим случајевима:
- када је Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста извршена
реорганизација досадашњих организационих јединица (спајање,укидање или установљавање
нових организационих јединица),а службеник не испуњава прописане услове ниједног
радног мјеста у новим организационим јединицама нити постоји могућност распоређивања
у неку другу организациону јединицу,
- када је укинуто радно мјесто, а не постоји могућност распоређивања на друго радно
мјесто у Општинској управи,
- када је извршено укидање или спајање више радних мјеста у једно радно мјесто, у
случају конкуренције за распоређивање са другим службеником, ако службеник има мање
радног стажа и нема могућности за распоређивање на друго радно мјесто у Општинској управи,
- када су Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста прописани услови
за радно мјесто које службеник не испуњава и нема могућности распоређивања на друго
радно мјесто у Општинској управи.
Уколико се службеник, у року од три мјесеца од наступања случајева из става 1. овог члана,
не распореди на друго радно мјесто у складу са његовом стручном спремом или не прихвати
радно мјесто на које је распоређен, Начелник општине доноси рјешење којим га проглашава
вишком, у складу са утврђеним критеријумима за проглашавање вишка нераспоређених
службеника и програмом збрињавања вишка службеника у Општинској управи.
Критеријуме за проглашавање вишка нераспоређених службеника и Програм збрињавања
вишка службеника у Општинској управи из става 2. овог члана, доноси Начелник општине након
прибављеног мишљења синдиката који заступа интересе запослених у Општинској управи.
Уколикосиндикат,уостављеном року, не достави писано мишљење на приједлог Критеријума за
проглашавање вишка нераспоређених службеника и Програма збрињавања вишка службеника у
Општинској управи, сматраће се да нема примједби и да прихвата приједлоге тих аката.
6. Права у случају вишка службеника у Општинској управи
Члан 34.
Службенику који је проглашен вишком припада право на:
1. отпремнину у складу са законом и посебним колективним уговором за запослене у
јединицама локалне самоуправе,
2. годишњи одмор у трајању предвиђеном законом и посебним колективним уговором, ако
га није искористио прије проглашавања вишком и
3. отказни рок у трајању предвиђеном законом и посебним колективним уговором ради
тражења запослења.
Члан 35.
Службенику који је рјешењем Начелника општине проглашен вишком, доноси се рјешење о
престанку радног односа.
Рјешењем о престанку радног односа утврђују се права у складу са законом и колективним
уговором.
Против рјешења из члана 33. став 2. и рјешења о престанку радног односа из става 1. овог
члана службеник може изјавити жалбу Одбору за жалбе.
7. Привремено вршење послова другог радног мјеста
Члан 36.
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 његовом овлашћењу, Замјеник начелника и друго
овлашћено лице.
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За одсуства са рада у трајању до десет радних дана овлашћења и налози за замјену су усмени,
а за одсуства у трајању преко десет радних дана лицу које замјењује одсустног радника издаје
се рјешење о замјени.
О усменом овлашћењу и налогу овлашћени запослени је дужан саставити забиљешку,а на
његов захтјев Начелник, Замјеник начелника или други овлашћени службеник-налогодавац
дужан је на забиљешки потврдити усмени налог.
Запослени који привремено обављају и послове другог радног мјеста у смислу одредаба овог
члана, Начелник општине рјешењем одређује увећану плату до 40%, у зависности од насталог
повећања обима, сложености и одговорности посла.
VII. ПЛАТЕ И НАКНАДЕ
1. Критеријуми за утврђивање плата
Члан 37.
Службеник, технички, помоћни и други радник у Општинској управи и савјетник остварује
право на плату која одговара сложености и значају послова,обиму и одговорности на радном
мјесту на које је распоређен, резултатима рада и времену проведеном на раду у оквиру
одговарајуће стручне спреме.
2. Структура плата
Члан 38.
Полазни основ за обрачун основне плате за све службенике,помоћне и техничке раднике у
Општинској управи је исти и представља најнижу цијену рада као израз вриједности за
најједноставнији рад у општини Доњи Жабар.
Најнижа цијена рада утврђује се у складу са Појединачним колективним уговором, у
супротном примјењује се најнижа цијена рада утврђена у складу са Општим колективним
уговором, односно Посебним колективним уговором за запослене у области локалне
самоуправе.
Члан 39.
Приликом утврђивања коефицијената за обрачун основне плате, поред сложености и обима
послова, одговорности на раду и очекиваних резултата рада, узима се у обзир и степен примјене
принципа обједињавања истих и/или сличних послова у оквиру једног радног мјеста.
Члан 40.
Службеници, технички и помоћни радници, узимајући у обзир,али и не ограничавајући се,
сложеност и значај послова, резултате који се очекују у раду, обим послова и радних задатака
на радном мјесту и/или у оквиру одговарајуће стручне спреме и одговорност у раду, сврстани су
у шест платних група за које се одређују основни коефицијенти,и то:
Прва платна група: послови за које се не захтијева стручност (НК радници).
Друга платна група: послови за које се захтијева стручност која се стиче средњим
образовањем у трајању од три године (КВ радник III степен).
Трећа платна група: послови за које се захтијева стручност која се стиче средњим
образовањем у трајању од четири године (КВ радник IV степен).
Четврта платна група: послови за које се захтијева стручност која се стиче специјализацијом
на основу стручности средњег образовањаредњим(ВКВ радник, V степен).
Пета платна група: послови за које се захтијева стручност која се стиче вишим образовањем
(VI степен).
Шеста платна група: послови за које се захтијева стручност која се стиче високим
образовањем (180 и 240 ECTS бодова), разврстана на следеће категорије:
- Секретар Скупштине општине
- самостални стручни сарадник
- комунални полицајац и општински инспектор.
Коефицијенти за обрачун основних плата запослених по платним групама из става 1. овог
члана, утврђују се Појединачним колективним уговором,у супротном примјењиваће се
коефицијенти утврђени посебним актом Начелника општине, односно Посебним колективним
уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана савјетник имa право на плату у складу са посебним
рјешењем Начелника општине.
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3. Увећање основне плате
Члан 41.
Основна плата запослених може се увећати по основу:
- обављања високосложених, најсложенијих и изузетно значајних послова ........... до 30%
- обављања послова под посебно отежаним условима рада ..................................... до 20%
- посебних резултата рада ............................................................................................. до 15%.
Члан 42.
За обављање високосложених, најсложенијих и изузетно значајних послова, основна плата
може се увећати за обављање послова радног мјеста Секретара Скупштине општине,
савјетника, самосталног стручног сарадника, инспектора, комуналног полицајца и вишег
стручног сарадника. Приликом утврђивања висине увећања посебно се узима у обзир
одговорност у раду, обим и значај послова и задатака и очекивани резултати рада запосленог.
Увећање основне плате по основу обављања високосложених, најсложенијих и изузетно
значајних послова може износити највише 30%.
Члан 43.
Под посебно отежаним условима рада сматрају се послови рада на терену,повећан рад са
странкама у већем обиму и дужем времену у радној седмици, нормативно - правни послови,
послови већег обима у одређеном временском периоду, инспекцијски и други контролно надзорни послови.
Увећање основне плате по основу посебно отежаних услова рада може износити највише 20%.
Члан 44.
Запослени који остварује посебне резултате у раду, може бити посебно награђен увећањем
основне плате, узимајући у обзир обим послова и исказану стручност, висок степен
професионализма и ефикасности у извршавању послова радног мјеста.
Увећање основне плате запосленог за посебне резултате у раду, утврђује Начелник Општине
на приједлог руководиоца организационе јединице.
Увећање основне плате руководиоцу организационе јединице за посебне резултате у раду
утврђује Начелник Општине.
Увећање основне плате за посебне резултате у раду може износити највише 15%.
Члан 45.
Увећање основне плате запослених по основу обављања високосложених, најсложенијих и
изузетно значајних послова и по основу обављања послова под посебно отежаним условима
рада, утврђује се рјешењем о одређивању и обрачуну плате, односно уговором о раду.
Увећање основне плате по основу посебних резултата рада, утврђује се по потреби, мјесечно
или за одређени период исплате плате, посебним рјешењем Начелника општине, у складу са
процијењеним резултатима рада запосленог према критеријумима из члана 44. став 1. овог
члана.
4. Обрачун плата
Члан 46.
За сваког службеника, техничког и помоћног радника доноси се посебно рјешење о одређивању
и обрачуну плате, у складу са одредбама овог Правилника, Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске и Појединачног колективног
уговора за запослене у Општинској управи Општине Доњи Жабар.
5. Остале накнаде
Члан 47.
Запослени у локалној управи имају право на остале накнаде, и то:
- увећање плате по основу рада ноћу, прековременог рада, рада у дане државних празника и
друге дане у које се по закону или колективном уговору или на Дан Општине, не ради
- накнаде на терет материјалних трошкова
- новчане помоћи
- друге накнаде и примања утврђене законом, Појединачним колективним уговором, Посебним
колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске и Општим
колективним уговором.
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VIII. ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Члан 48.
Под стручним оспособљавањем и усавршавањем запослених у Општинској управи
подразумијева се организовано и стално стицање нових знања и и усавршавање стручних знања
запослених.
Члан 49.
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 др (у даљем тексту: обуке), у складу са потребама Општинске управе.
Члан 50.
Облици и начини стручног оспособљавања и усавршавања запослених и стручног
оспособљавања приправника у Општинској управи уређују се посебним Правилником који
доноси Начелник општине.
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51.
1. Примјена Правилника
Уколико су законом, подзаконским актима или Општим, односно гранским колективним
уговором одређена права службеника, техничких и помоћних радника регулисана на повољнији
начин непосредно се примјењују ти прописи до усклађивања овог Правилника.
2. Престанак важења досадашњег Правилника о раду
Члан 52.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о раду ("Службени гласник
општине Доњи Жабар", брoj 2/13-Први пречишћени текст и 6/13).
3. Ступање на снагу
Члан 53.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-12-4/13
27. фебруар 2014. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.

__________________________

23
На основу чланова 30. алинеја 21, 148а, 148б. и 148в. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 4. став 2.
Одлуке о оснивању Одбора за жалбе општине Доњи Жабар ("Службени гласник општине Доњи
Жабар", број 2/14), Предсједник Скупштине општине Доњи Жабар, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
I - Упражњена позиција:
ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - предсједник и два члана Одбора.
Предсједника и два члана Одбора именује Скупштина општине Доњи Жабар.
II - Опис послова:
Одбор за жалбе одлучује, у другом степену, о жалбама Општинских службеника и техничких
и помоћних радника, запослених у Општинској управи Доњи Жабар, на рјешења којима се
одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама кандидата који су учествовали на
јавном конкурсу за запослење у Општинској управи. Одбор доноси Пословник о раду и подноси
извјештај Скупштини општине најмање једном годишње. Одбор одлучује већином гласова
укупног броја чланова. Одбор је самосталан у свом раду.
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III - Мандат:
Предсједник и чланови Одбора за жалбе именују се на период од четири године, са
могућношћу поновног избора.
IV - Статус:
Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају статус службеника и техничког и помоћног
радника у Општинској управи.
Предсједник и чланови Одбора имају право на накнаду за рад чија се висина утврђује одлуком
Скупштине општине Доњи Жабар.
V - Општи услови за именовање:
1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци
или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи,
5. да се против њега не води кривични поступак,
6. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем ниову
власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,
7. да се на њега не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ,
8. да нема сметњи за именовање из члана 5. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске и
9. да није запослен у Општинској управи Доњи Жабар.
VI - Посебни услови и критеријуми за именовање:
1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус
студија - дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова,
2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
3. да има положен стручни испит за рад у органима управе или положен правосудни испит
4. доказани резултати рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.
VII - Сукоб интереса:
Кандидат не може обављати дужност, активности или бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 41/03),Законом о спречавању сукоба
интереса у органима власти Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр.
73/08) и другим законима.
VIII - Потребна документа:
Кандидати достављају пријаву у којој ће назначити за коју од позиција се пријављују
(предсједника или члана Одбора или за обје позиције).
Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и
посебних услова, у оригиналу или овјереној копији, и то:
1. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
2. Извод из матичне књиге рођених,
3. Љекарско увјерење о општој здравственој способности (не старије од шест мјесеци),
4. Увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест
мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској
управи (не старије од три мјесеца),
5. Увјерење да се не води кривични поступак (не старије од три мјесеца),
6. својеручно потписану и овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,
или својеручно потписану или овјерену изјаву да није био запослен у органу управе на било
којем нивоу власти у БиХ,
7. својеручно потписану и овјерену изјаву да се на њега не односе одредбе члана IX став 1.
Устава БиХ,
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8. диплому о завршеном четворогодишњем студију са звањем дипломирани правник или
завршеним првим циклусом студија - дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова,
9. доказ о радном искуству у траженом степену образовања,
10. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима управе или положеном
правосудном испиту,
11. биографију о кретању у служби,
12. ако посједује, друге доказе којима доказује резултате рада на ранијим пословима и
посједовање организационих способности.
Изјаву о непостојању сметњи и тачке V- 8. и 9. Конкурса, дају кандидати који уђу у ужи
избор, приликом позивања на интервју.
IX - Поступак за избор:
Контрола испуњености услова и улазни интервјуи са кандидатима који уђу у ужи избор
спровешће се у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата.
Са сваким кандидатом који уђе у ужи избор, Комисија за избор ће обавити улазни интервју, о
чему ће кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу коју су означили у пријави.
Поступак именовања предсједника и чланова Одбора за жалбе окончаће се у року од 30 дана
од дана достављања приједлога Комисије за избор.
Лични подаци подносиоца пријаве су тајни и могу се прикупљати и обрађивати само у складу
са Законом о заштити личних података ("Службени галсник БиХ", бр. 49/06 и 76/11). Све остале
информације су јавне и доступне.
X - Рок и мјесто за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана задњег објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
У пријави обавезно навести контакт телефон.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ДОЊИ ЖАБАР, Трг Младости бр. 2, 76273 Доњи Жабар, са назнаком "Комисија за избор
Одбора за жалбе - не отварати".
XI - Објављивање Конкурса:
Јавни конкурс ће се објавити у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневним новинама
"ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ".
Јавни конкурс ће се објавити и у "Службеном гласнику општине Доњи Жабар", али се та
објава неће рачунати у рокове за пријављивање кандидата.
Број: 01-111-1/14
11. фебруар 2014. године
Доњи Жабар

Предсједник Скупштине
Лазар Стојановић, с.р.

___________________________
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
17. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга – одвоз и
депоновање комуналног отпада са територије општине Доњи Жабар
18. Одлука о расподјели средстава буџета општине Доњи Жабар за 2014.
годину спортским организацијама
19. Рјешење о одобравању средстава ФК „Црвена Звијезда“ Доњи Жабар
20. Рјешење о одобравању средстава ФК „Полет“ Човић Поље
21. Рјешење о именовању Комисије за споменике и спомен-обиљежја
22. Правилник о раду

ОСТАЛО
Акти Предсједника Скупштине општине
23. Јавни конкурс за именовање Предсједника и чланова Одбора за жалбе
општине Доњи Жабар

Четвртак, 27. фебруар 2014. године-СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР-Број 3/14

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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