
159 АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
    На основу чл. 3а ст.4.Правилника о раду(„Службени гласник општине Доњи Жабар“, број
1/08, 14/08 и 14/10) а у складу са чл.36.Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник
општине Доњи Жабар“, број:6/05), Председник скупштине општине Доњи Жабар, доноси:

ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ САВЈЕТНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Члан 1.
Мирослав(Јове)Жигић из Лончара,по занимању дипломирани економиста, разрешава

се дужности савјетника председника Скупштине општине Доњи Жабар.
Члан 2.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука о именовању савјетника број:
02-022-88/10 од 27.10.2010.год. („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:14/10).

Члан 3.
Са именованим ће се раскинути уговор о раду закључно са 23.11.2011.год.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена и у „Службеном

гласнику општине Доњи Жабар“.
Број:01-022-96/11                        ПРЕДСЕДНИК
23.11.2011.год.                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Доњи Жабар Стево Мијатовић, инж. пољопривреде, с.р.
    160

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 101/07, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 4. став 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", бр.25/03) и  чланом 5. став 1. Правилника о раду("Службени гласник Општине
Доњи Жабар",бр.1/08,14/08 и 14/10),Начелник општине Доњи Жабар, доноси

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТНИКА ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 1.
   Мирослав (Јове)Жигић из Лончара,по занимању дипломирани економиста–смјер
управљање јавним институцијама,ЈМБГ 0203973182976,именује се за Савјетника Начелника
општине Доњи Жабар за развој локалне самоуправе.

Члан 2.
   Савјетник за развој локалне самоуправе именује се за обављање сљедећих послова:

- најсложеније стручне послове који обухватају,али се не ограничавају,на анализу,
припремуиизраду стратешких развојних докумената,преднацрта прописаи општих акатакоје
доноси Начелник општине и Скупштина  општине, као и израду других општих аката;
израду анализа и информација о примјени закона и других прописа и општих аката,давање
стручних мишљења о извршавању изворних и пренијетих послова и обавеза општине Доњи
Жабар у области локалне самоуправе,
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- студијско-аналитичке  послове и задатке,а нарочито израду- анализа, извјештаја и других

стручних материјала на основу одговарајућих података за Скупштину општине и Начелника
општине;праћење и проучавање стања у одређеној области и давање приједлога за
предузимање одговарајућих мјера;координацију рада у вези са унапређењем организације,
функционисања и метода рада у одређеној области локалне самоуправе управе или више
сродних области,

- стручнe пословe у вези остваривања сарадње Општине са другим јединицама локалне
самоуправе и регионалним асоцијацијама, домаћим и иностраним организацијама;

- даje мишљењe и препорукe о потреби, начину и методологији управљања људским
ресурсима у јединици локалне самоуправе;

- даје мишљење и предлаже визију развоја Општинских ресурса,са приједлогом
појединачних акција које треба предузети на остваривању те визије ;

- даје мишљење и покреће иницијативе за рјешавање питања везаних за обављање
комуналних дјелатности,социјалну заштиту, просторно уређење,грађевинско земљиште,
информисање и маркетиншко представљање Општине,

- даје мишљење и покреће иницијативе ради рјешавања питања која се односе на
обезбјеђење и уређење општих услова за трајно обављање комуналних дјелатности,а
нарочито: материјалне, техничке и друге услове за изградњу,одржавање и функционисање
комуналних објеката,опште услове за трајно и континуирано обављање комуналних
дјелатности, потребан обим и квалитет комуналних услуга у зависности од потреба и
материјалних могућности корисника и Општине,

- сарађује са свим органима,институцијама и другим правним лицима којa располажу
подацима неопходним за обављање послова из његове надлежности;

- врши и друге послове везане за област развоја локалне самоуправе, организационо-
функционалну реформу општине Доњи Жабар на захтјев Начелника општине,

- непосредно сарађује са Административном службом надлежном за послове из области
које се односе на његов рад.

Члан 3.
    Савјетник за развој локалне самоуправе именује се и поставља на вријеме трајања мандата
Начелника општине који га именује и може бити разријешен и прије истека мандата на који
је постављен,даном подношења оставке односно даном разрјешења.
   Савјетник заразвој локалне самоуправе разрјешава се одлуком начелника.

Члан 4.
   Савјетник за развој локалне самоуправе остварује права на рад и по основу рада, у складу са
Законом, Посебним и Појединачним колективним уговором за запослене у јединици
локалне самоуправе,  и за свој рад одговара начелнику.

Члан 5.
   Савјетник за развој локалне самоуправе послове утврђене чланом 2.ове Одлуке обављаће

почев од 24.11.2011.године,а висина плате и друга права,обавезе и одговорности на раду и
по основу рада савјетника регулишу се уговором о раду који закључују Начелник општине
и именовани савјетник.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у ''Службеном гласнику

Општине Доњи Жабар''.

Број:02-022-58/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
24.11.2011.године Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар
    161
    На основу чл.43.Закона о локалној самоуправи РС(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04,42/05 и 118/05)и чл.11.ст.1 Закона о раду(„Службени гласник Републике
Српске“, број:55/07-Пречишћен текст),   Начелник општине Доњи Жабар доноси следећи
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ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА  О РАДУ

Члан 1.
У Правилнику о раду  („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:1/08, 14/08 и

14/10) члан 3а брише се.
Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Доњи Жабар“.

Број:02-12-8/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
24.11.2011.год. Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар
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На основу чл.43. ст.1 алинеја осма а у вези са чл. 40.ст.2. Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:101/04,42/05 и 118/05) и чл. 44.
тачка 9. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:
6/05), Начелник општине Доњи Жабар, доноси:

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ  ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ
СЛУЖБЕ

Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места општинске

административне службе(„Службени гласник општине Доњи Жабар“,број: 13/10, 14/10,
17/10, 1/11 и 11/11)  у  члану 21.ст.1. тачка 4. „Стручни сарадник-матичар“,  у ПОСЕБНИМ
УСЛОВИМА после речи „познавање рада на рачунару“, додају се речи „ положен посебан
стручни испит за матичара“.

Члан 2.
Члан 23. брише се.

Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном

гласнику општине Доњи Жабар“.

Број:02-12- 9/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
24.11.2011.године Стево Стевић,с.р.
Доњи Жабар
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На основу чл.43. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број:101/04,42/05 и 118/05), чл. 44  Статута општине Доњи Жабар (“Службени
гласник општине Доњи Жабар”, бр.6/05) и чл.3.ст.3.  Одлуке о о образовању општинског
кооридинационог одбора за социјалну политику (“Службени гласник општине Доњи
Жабар” број:3/09), Начелник општине Доњи Жабар доноси следеће

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ КООРДИНАЦИОНОГ

ОДБОРА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ

I
У Решењу о именовању чланова општинског координационог одбора за социјалну

политику („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број:5/09 и 8/11),  тачка 3. „Слободан
Павловић, члан“ брише се.
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II

( образложење)
Ово решење доноси се на лични захтев одборника ПДП-а, Слободана Павловића,

који је својим поднеском од 16.11.2011.год., тражио иступање из свих одбора и комисија
општине Доњи Жабар.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено и у „Службеном

гласнику општине Доњи Жабар“.

Број: 02-022- 61/11                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
16.11.2011.год. Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар
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На основу чл.43. ст.1 алинеја 5. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број:101/04,42/05 и 118/05), и чл. 8.ст.1. Одлуке о извршењу буџета
општине Доњи Жабар за 2011.годину (“Службени гласник општине Доњи Жабар”,
број:16/11), Начелник општине Доњи Жабар доноси:

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА

I
Одобрава се реалокација средстава у оквиру потрошачке јединице, Административна

служба општине Доњи Жабар (00720130), на следећи начин:

-са економског кода 412930 „Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа-
привремени и повремени послови“ на  економски код 411100 „Расходи за бруто плате“ у
износу од .................................................................................................................... 9.532,00 КМ,

-са економског кода 412930 „Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа-
привремени и повремени послови“ на економски код 412710 „Расходи за услуге
финансијског посредовања-трошкови платног промета“ у износу од .................. 1.000,00 КМ,

- са економског кода 412120 “Расходи за закуп постројења и опреме-канцеларијске
опреме”  на економски код 412799 “Надзор-ISO стандарди” у износу од ........... 3.800,00 КМ,

- са економског кода 511190 “Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката-
прикључци на канализациону мрежу у Доњем Жабару” на економски код 511130 “Издаци за
изградњу и прибављање саобраћајних објеката-путна комуникација око Дома културе у
Човић Пољу” у износу од ………………………………………………………… 22.870,00 КМ.

II
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено  и у „Службеном

гласнику општине Доњи Жабар“.

Број:02-34-1/11                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
30.11.2011.год. Стево Стевић, с.р.
Доњи Жабар
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С А Д Р Ж А Ј

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

159. Одлука о разрешењу Савјетника Председника Скупштине општине
160. Одлука о именовању Савјетника за развој локалне самоуправе
161. Правилник о допунама Правилника о раду
162. Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и

систематизацији радних места Општинске административне службе
163. Решење о измени Решења о именовању Општинског координационог

одбора за социјалну политику
164. Решење о одобрењу реалокације средстава
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