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Службени Гласник
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
www.opstinadonjizabar.com
Број 5. Сриједа, 10. јун 2020.године. Бесплатан примјерак

Година 2020.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
59.
На основу члана 64 и 65. Закона о службеницима у јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16), Начелник општине Доњи Жабар, доноси:

ИЗМЈЕНА ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
у Општинској управи општине Доњи Жабар за 2020.годину
Члан 1.
У Плану запошљавања у Општинској управи Општине Доњи Жабар за 2020.годину број 02-121/20 од 28.01.2020.године, у члану 3. мијења се табела и измијењена изгледа овако:
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Члан 2.
У измијењеним околностима и потребама за пријем у радни однос нових службеника и
намјештеника, а на основу Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској
управи општине Доњи Жабар и Одлуке о буџету општине Доњи Жабар за 2020.годину, донијеће се
измјене и допуне Плана.
Члан 3.
Ове измјене План ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-12-4/20
Датум, 09.06.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

60.
На основу члана 59. став 1. тачка 8. и члана 60. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 16. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и
систематизацију радних места у градској односно општинској управи („Службени гласник Републике
Српске“, број 10/17), члана 65. став 1. тачка 8. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
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општине Доњи Жабар“, број 9/17), а у складу са Одлуком о оснивању општинске управе општине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 4/19), Начелник општине Доњи Жабар доноси:

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места општинске управе општине Доњи
Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 6/19, 9/19 и 3/20), у члану 11. у тачци 3.
„Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту“ у опису послова алинеја 17. брише се.
Члан 2.
У члану 11. после тачке 3а додаје се нова тачка 3б која гласи:
„3б Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове
Категорија: општински службеник пете категорије
Звање: Самостални стручни сарадник првог звања
Опис послова:
- израђује нацрте одлука, рјешења, уговора и других правних аката имовинско-правне природе
које доноси или закључује Скупштина и Начелник општине,
- израђује сложеније одлуке, решења, правилнике и друге правне акте које доноси Начелник
општине,
- обавља стручне, управне и друге послове који се односе на прибављање, пренос, заштиту и
вођење евиденције непокретних ствари у својини општине Доњи Жабар,
- заступа општину у поступцима ради наплате комуналне накнаде и накнаде утврђене у
поступку издавања одобрења за грађење, у радним споровима као и у другим судским
поступцима у којима Правобранилаштво Републике Српске не заступа јединице локалне
самоуправе, на основу посебних овлашћења Начелника општине,
- заступа општину у поступцима излагања на јавни увид података о непокретностима и
утврђивању права на непокретностима, на основу посебних овлашћења Начелника општине,
- спроводи поступак административног извршења решења изузев у области социјалне и дјечије
заштите и породичног законодавства,
- учествује у поступку правне заштите имовинско-правних интереса општине,
- установљава и ажурира регистар свих судских, управних и других поступака у којима се
општина појављује као странка,
- установљава и ажурира евиденцију о имовини општине и имовини коју користе месне
заједнице,
- сарађује са Правобранилаштвом Републике Српске и другим републичким органима,
- учествује у припреми и изради уговора које Начелник општине закључује у име општине,
- израђује нацрт годишњег плана јавних набавки који доноси Начелник општине,
- израђује тендерску документацију (општи део) и води поступке јавних набавки у складу са
законом и подзаконским прописима, припрема нацрте уговора из области јавних набавки и
подноси извештаје из области јавних набавки у систему Е-набавке,
- води управни поступак из области исправки у матичним књигама и накнадних уписа у
матичне књиге,
- води управни поступак из области држављанства и промјене личног имена,
- спроводи одговарајући поступак и припрема нацрте управних аката о којима одлучује
Начелник општине у другом степену,
- пружа бесплатну правну помоћ грађанима са подручја општине Доњи Жабар, у складу са
законом и Статутом општине Доњи Жабар,
- прати прописе из дјелокруга послова радног мјеста,
- врши и друге послове по налогу Начелника општине и Начелника одељења,
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- за свој рад одговара Начелнику општине и Начелнику одељења.
Сложеност послова:
Прецизно одређени сложени послови у којима се примењују тачно утврђене методе рада,
поступци или стручне технике.
Самосталност у раду:
Самосталност у раду ограничена је повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца у
решавању сложених стручних питања.
Одговорност:
Одговорност за правилну примену метода рада, поступака или стручних техника.
Пословна комуникација и кореспонденција:
Контакти унутар и изван органа у којима је потребно да се делотворно пренесу информације које
служе остваривању циљева рада.
Посебни услови:
Висока стручна спрема VII степен, завршен правни факултет или први циклус студија са најмање
240 ECTS бодова правног смјера, најмање 5 (пет) година радног искуства у струци, положен стручни
испит за рад у управи, положен правосудни испит, познавање рада на рачунару.
Број извршилаца: 1(један).
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“, а у складу са одредом члана 109. Устава Републике Српске из разлога хитности
обављања правних послова у општини Доњи Жабар која нема запосленог ни једног дипломираног
правника.
Број: 02-14-5/20
Датум: 10.06.2020.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

САДРЖАЈ:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
59. Измјена Плана запошљавања у Општинској управи општине Доњи Жабар за 2020.годину,
60. Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места Општинске управе
општине Доњи Жабар.
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Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Перо Стевановић, Предсједник Скупштине
општине Доњи Жабар; администратор: Миле Максимовић. Тел./факс: 054-875-100. „Службени гласник општине
Доњи Жабар“ излази по потреби. Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-011-00000765-86 отворен код
НЛБ Банке а.д. Бања Лука - филијала у Брчком.
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