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ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Доњи Жабар
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1
На основу члана 43., 72. став 3. и 146. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05 и 98/13), 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 40. став 2. Правилника о раду ("Службени гласник
општине Доњи Жабар", бр. 3/14 и 12/14), доносим

ПРАВИЛНИК
о платама запослених у Општинској управи општине Доњи Жабар
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се плате службеника, техничких и помоћних радника
запослених у Општинској управи општине Доњи Жабар.
Члан 2.
Запослени у Општинској управи општине Доњи Жабар разврставају се у шест платних
група, зависно од степена стручне спреме према јединственој номенклатури занимања, са
следећим коефицијентима за рад са пуним радним временом:
1) прва платна група - послови на којима се не захтјева стручност (неквалификовани
радници) или се захтјева стручност полуквалификованог радника (ПК-радник) ... 2,60
2) друга платна група-послови на којима се захтјева стручност која се стиче средњим
образовањем у трајању од три године (КВ радник- III степен) ....................................... 3,60
3) трећа платна група-послови на којима се захтјева стручност која се стиче средњим
образовањем у трајању од четири године (IV степен) ..................................................... 4,70
4) четврта платна група - послови на којима се захтјева стручност која се стиче
специјализацијом на основу стручности средњег образовања(ВКВ радник-V степен) ... 5,00
5) пета платна група-послови на којима се захтијева стручност која се стиче са вишим
образовањем (VI степен), службеник са завршеним вишим образовањем или са завршеним
првим циклусом академског студија који се вреднује са 180 ECTS ............................... 6,00
6) шеста платна група - послови на којима се захтијева стручност која се стиче високим
образовањем (VII степен):
- самостални стручни сарадник - службеник са завршеним VII степеном стручне спреме
или завршеним првим циклусом академског студија који се вреднује са 240 ECTS,
комунални полицајац, инспектор ...................................................................................... 7,50
- самостални стручни сарадник - службеник са завршеним VII степеном стручне спреме
или завршеним првим циклусом академског студија који се вреднује са 240 ECTS или
специјалистичким студијама или положеним правосудним испитом .............................. 8,50
- Секретар Скупштине општине, начелник одјељења,начелник службе ................ 10,0.
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Члан 3.
Обрачун и исплата плата запослених у Општинској управи општине Доњи Жабар у складу
са коефицијентима из члана 2. овог Правилника вршиће се почев од мјесеца јануара 2015.
године.
Члан 4.
Рјешења о утврђивању и висини плате запослених у Општинској управи општине Доњи
Жабар у складу са овим Правилником и Правилником о раду, Начелник општине донијеће у
року од седам дана од дана ступања на снагу овог Правилника.
Члан 5.
Сва остала права на раду и по основу рада запослени у Општинској управи остварују у
складу са законом, Општим колективним уговором, Посебним колективним уговором за
запослене у области локалне самоуправе Републике Српске и Правилником о раду.
За провођење овог Правилника непосредно је одговоран службеник за управљање
људским ресурсима.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар.
Број:01-131-2/15
5. јануар 2015. године
Доњи Жабар

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Жељко Марјановић, с.р.
________________________
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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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