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Службени Гласник
ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
www.opstinadonjizabar.com

Година 2020.

Број 10. Понедјељак, 14. децембар 2020.године. Бесплатан примјерак

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
134.
На основу члана 64. и 65. Закона о службеницима у јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, брoj 97/16), Начелник општине Доњи Жабар, доноси:

ИЗМЈЕНА ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
у Општинској управи oпштине Доњи Жабар за 2020.годину
Члан 1.
У Плану запошљавања у Општинској управи oпштине Доњи Жабар за 2020.годину број 02-12-1/20
од 28.01.2020. и 02-12-4/20 од 09.06.2020.године, у члану 3. мијења се табела и измјењена изгледа овако:
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УКУПНО:

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 Плана ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.
Број: 02-12-10/20
Датум: 14.12.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.
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135.
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
општине Доњи Жабар“, број 9/17 и 6/20), а у складу са Одлуком о оснивању Општинске управе општине
Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 4/19 и 8/20), 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, 3/20, 4/20 и 8/20), у члану 11., у
тачци 3. „Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту“, у опису послова алинеје 10.,
11. и 15. бришу се.
Члан 2.
У члану 11., после тачке 3б. додаје се нова тачка 3в. која гласи:
„3в. Виши стручни сарадник за друштвене дјелатности
Категорија: општински службеник шесте категорије
Звање: виши стручни сарадник првог звања
Опис послова:
- врши стручне, управне и административне послове из надлежности Општине из области
здравства и просвјете (образовања),
- врши стручне, управне и административне послове из надлежности Општине из области
ученичког и студентског стандарда (превоз, стипендирање и друго),
- израђује технички дио тендерске документације у поступцима јавних набавки из делокруга
послова свог радног мјеста,
- прати извршење уговора закључених у поступцима јавних набавки из делокруга послова свог
радног мјеста и о томе подноси извјештај Начелнику одјељења и Начелнику општине,
- врши и друге послове по налогу Начелника општине и Начелника одељења,
- за свој рад одговара Начелнику општине и Начелнику одјељења.
Посебни услови:
Виша стручна спрема (VI степен) економског смјера или први циклус студија са најмање 180
ЕЦТС бодова или еквивалент, најмање три године радног искуства, положен стручни испит за рад у
управи, познавање рада на рачунару.
Број извршилаца: 1 (један).
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Доњи Жабар“.
Број: 02-12-9/20
Датум: 14.12.2020.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Никола Ђокановић, с.р.

АКТИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
136.
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 98/20), Одлуке о проглашењу ванредне
страна 2.

Понедјељак, 14. децембар 2020.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 10/20
ситуације у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), Штаб за ванредне
ситуације општине Доњи Жабар, доноси:

ЗАКЉУЧАК
О РЕГУЛИСАЊУ РАДА УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ
И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР
1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији
општине Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва до 21.12.2020.године забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,
2) музика уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
3) сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица ( свадбе, крштења, рођендани, прославе
и други породични скупови сличне природе).
2. Обавезују се грађани да:
1) на отвореном и у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) и
придржавају се заштитне мјере физичког растојања од два метра,
2) у затвореним просторијама да се, поред ношења заштитне маске и одржавања физичког
растојања од два метра, придржавају упутстава Института за јавно здравство Републике
Српске за боравак у затвореном простору, у заисности од дјелатности која се обавља.
3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. oбавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са посебним потребама која не могу скинути маску без помоћи других,
3) лица која обављају физичку и спортску и рекреативну активност у оквиру спортских
објеката.
4. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају
услуге грађанима да:
1) услуге пружају заштићеном маском,
2) oбавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) oбезбиједе маску грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
4) придржавају се упутстава Института за јавно здравство Републике Српске за организовање
рада у зависности од дјелатности коју обављају.
5. До 21.12.2020.године ограничава се радно време угоститељским објектима за исхрану и пиће од
06:00 до 22:00 часа:
1) свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално
или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне
станице, објекти за смјештај и др.),
2) приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).
6. До 21.12.2020.године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво
путем шалтерске продаје.
7. До 21.12.2020.године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и
спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је
прописао ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
8. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности
прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“
за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
9. Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ
„Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица
у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке
дистанце и
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у
односу на његову површину.
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10. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију
пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике
Српске“.
11. Општина Доњи Жабар и ЈУ „Центар за социјални рад „Доњи Жабар“ Доњи Жабар дужни су
организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће.
12. Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. овог Закључка санкционисаће се у складу са
Законом о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и
Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“,
90/17, 42/20 и 98/20).
13. Овим Закључком ставља се ван снаге Закључак о регулисању рада трговинских, занатских и
других објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број: 02-503-2-33/20 од
17.11.2020.године.
14. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-503-2-34/20
Датум: 01.12.2020.године

КОМАДАНТ ШТАБА
Никола Ђокановић, с.р.

САДРЖАЈ:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
134. Измјена Плана запошљавања у Општинској управи општине Доњи Жабар за 2020.годину,
135. Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места Општинске управе
општине Доњи Жабар,

АКТИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
136. Закључак о регулисању рада угоститељских, трговинских, занатских и других објеката и служби на
територији општине Доњи Жабар, од 01.12.2020.године,
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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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