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Број 30  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Сриједа, 11. децембар 2013.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
231На основу члана 43. ст.1. алинеја седма, а у вези са чланом 165. Закона о локалнојсамоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) ичлана 44. тачка 9) Статута општине Доњи Жабар("Службени гласник општине ДоњиЖабар", бр. 6/05,Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12), Начелник Општине ДоњиЖабар, доноси ОДЛУКУо измјени Одлуке о оснивању Административне службеЧлан 1.   У Одлуци о оснивању Административне службе („Службени гласник општине ДоњиЖабар“, број 25/13 - Други Пречишћени текст), у наслову Одлуке ријечи „Административнеслужбе“ мијењају се ријечима: „Општинске управе“.Члан 2.   У цијелом тексту Одлуке ријечи «Административна служба», у одговарајућем падежу,мијењају се ријечима: «Општинска управа».Члан 3.Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласникуопштине Доњи Жабар».Број: 02-022-117/13 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ9. децембар 2013. године Жељко Марјановић, с.р.Доњи Жабар

_______________________________
232На основу члана 43.став 1. алинеја осма, а у вези са чланом 165. Закона о локалнојсамоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) ичлана 44. тачка 9) Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине ДоњиЖабар“,бр. 6/05, Ванредни број 7/12 и Ванредни број 9/12-а.т.), Начелник општине ДоњиЖабар, доноси ПРАВИЛНИКо измјени Правилника о организацији и систематизацији радних мјестаАдминистративне службе општине Доњи ЖабарЧлан 1.У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Административне службеопштине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 24/13 и 27/13), унаслову Правилника и у члану 1. ријечи „Административне службе“ мијењају се ријечима:„Општинске управе“.
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СЛУЖБЕНИ

ОПШТИНЕ ДОЊИЖАБАР
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Број 30  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Сриједа, 11. децембар 2013.Члан 2.   У члану 17. у тачки «1. Самостални стручни сарадник за имовинско-правне и управно-правне послове» у опису послова брише се алинеја 23. која гласи: «обавља послове менаџераквалитета за систем управљања према DIN EN ISO 9001:2008,ако Начелник другачије неодлучи». Члан 3.   У члану 17. у тачки »7. Стручни сарадник за привреду и предузетништво«, у опису пословаалинеја 16. мијења се и гласи:   »обавља послове менаџера квалитета за систем управљања према DIN EN ISO 9001:2008 иучествује у активностима које се односе на увођење и примјену ISO стандарда у Општинскојуправи«. Члан 4.Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласникуопштине Доњи Жабар“.Број:02-12-7/13 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ9. децембар 2013. године  Жељко Марјановић, с.р.Доњи Жабар
_______________________________

     233На основу чл. 43. и 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласникРепублике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и чл. 44 а у вези са чл. 48 ст.1 Статутаопштине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр.6/05, Ванредни број7/12 и Ванредни број 9/12), Начелник општине Доњи Жабар доносиПРАВИЛНИКо измјени Правилника о јединственим правилима и процедури запошљавањаи попуњавања радних мјеста у Административној служби општине ДоњиЖабарЧлан 1.   У Правилнику о јединственим правилима и процедури запошљавања и попуњавањарадних мјеста у Административној служби општине Доњи Жабар («Службени гласникопштине Доњи Жабар», бр. 4/13 – Први Пречишћени текст) у називу Правилника ријечи„Административној служби“ мијењају се ријечима: „Општинској управи“.Члан 2.   У цијелом тексту Правилника ријечи «Административна служба», у одговарајућем падежу,мијењају се ријечима: «Општинска управа».Члан 3.   У члану 5. у ставу 3. ријечи «и уговора који закључује са начелником општине» бришу се.Члан 4.У члану 6. у ставу 1. на крају текста ставља се запета и додају ријечи: «, у складу са Планомзапошљавања,осим у случају потребе пријема у радни однос на одређено вријеме ипопуњавања радног мјеста које је остало упражњено након доношења плана запошљавања затекућу годину».   У члану 6. у ставу 2. ријечи «радне односе (персоналне послове)» мијењају се ријечима:«људске ресурсе». Члан 5.   У члану 8. број «30» мијења се бројем: «15».Члан 6.   У члану 9. ријечи «стручни сарадник за лична стања грађана, радне односе,опште управне послове ипредставке» мијењају се ријечима: «службеник за управљање људским ресурсима».
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Број 30  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Сриједа, 11. децембар 2013.Члан 7.   Члан 12. мијења се и гласи: «Члан 12.   Приликом спровођења поступка за пријем службеника,Начелник општине именујенепристрасну Комисију за избор службеника (у даљем тексту: Комисија).Комисија има пет чланова, од којих су три члана службеници који имају одговарајућепрофесионално искуство, а два члана су са листе стручњака коју утврђује Скупштинаопштине.Чланови Комисије за избор морају бити на истом или вишем стручном нивоу радног мјеста закоје се подноси пријава.   Комисија доноси одлуке већином гласова.Све одлукеКомисије морају бити у потпуности документоване и образложене.»Члан 8.   У члану 13. став 1. ријечи «од Стручног сарадника за опште и персоналне послове»мијењају се ријечима: «од службеника за управљање људским ресурсима».   У ставу 3. истог члана ријечи «Скупштина општине» мијењају се ријечима: «Начелникопштине». Члан 9.   У члану 14. ријечи «стручни сарадник за лична стања грађана,радне односе, опште управнепослове и представке» мијењају се ријечима: «службеник за управљање људским ресурсима».Члан 10.   У члану 17. став 1. мијења се и гласи:   «У спровођењу поступка за избор службеника Комисија провјерава и утврђује редосљедкандидата на основу стручних способности.“Члан 11.Члан 20. мијења се и гласи: «Члан 20.   Бодовање кандидата након обављеног интервјуа, врши се хемијском оловкомдодјељивањем броја бодова од 1 до 10.» Члан 12.   У члану 32. став 2. број «20» мијења се бројем «21.».Члан 13.   У члану 35. став 1. ријечи «Надлежни одговорни службеник» мијењају се ријечима:«Непосредни руководилац или службеник».   У истом члану иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:   «Програм стручног оспособљавања и начина полагања испита приправника доносиНачелник општине.» Члан 14.    У члану 36. у ставу 1. на крају текста иза ријечи «односа» ставља се заграда и ријечи узагради: «(волонтерски рад)».   У истом члану ставови 2. и 3. мијењају се и гласе:   «Волонтер је лице које се након завршеног средњег, вишег или високог образовања примана рад без заснивања радног односа(волонтерски рад).Волонтерски рад може трајати онолико времена колико је законом прописано трајањеприправничког стажа ради стицања услова за полагање стручног испита.»Члан 15.   Члан 54. став 2. мијења се и гласи:
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Број 30  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Сриједа, 11. децембар 2013.   „Саставни дио овог Правилника чине сљедећи прилози:     ПРИЛОГ 1 – Појединачна оцјена кандидата од стране члана Комисије (члан 19.)     ПРИЛОГ 2 – Редослијед кандидата - збирна оцјена кандидата од стране Комисије(члан 21.)     ПРИЛОГ 3 – Извјештај Комисије (члан 22. став 2.)Члан 16.Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласникуопштине Доњи Жабар».
Број:02-022-118/13 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ9. децембар 2013. године Жељко Марјановић, с.р.Доњи Жабар..........................................................................................................................................................................................................ПРИЛОЗИ:ОБРАСЦИуз Правилник о јединственим правилима и процедури запошљавања и попуњавањаупражњених радних мјеста у Општинској управи општине Доњи Жабар

ПРИЛОГ 1 –Појединачна оцјена кандидата од стране члана Комисије (члан 19.)Попуњава се хемијском оловкомРЕПУБЛИКА СРПСКАОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАРКОМИСИЈА ЗА ИЗБОР СЛУЖБЕНИКА
Назив радног мјеста

Кандидат
Личне импресијечлана Комисије (члан 17.)

Оцјена (од 1 до 10)
Име и презиме чланаКомисијеСвојеручни потпис чланаКомисије

........................................................................................................................................................................................................
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Број 30  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Сриједа, 11. децембар 2013.

ПРИЛОГ 2 – Редослијед кандидата - збирна оцјена кандидата од стране Комисије (члан 21.)Попуњава се хемијском оловкомРЕПУБЛИКА СРПСКАОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАРКОМИСИЈА ЗА ИЗБОР СЛУЖБЕНИКА
Назив радногмјестаРедни број(редослиједкандидата) Име и презиме кандидата Збирна оцјена(укупно додијељено бодова)

1.
2.
3.

Предсједник Комисије(својеручан потпис)......................................................................................................................................................................................................
ПРИЛОГ 3 – Извјештај Комисије (члан 22. став 2.)Попуњава се хемијском оловкомИЗВЈЕШТАЈКомисије о резултатима јавног конкурса за избор службеника на радномјесто ___________________________________________

Начелник општине Доњи Жабар донио је одлуку о попуни упражњеног радног мјеста______________________ број од __. __. 20__. године и рјешењем број __________/__ од __. __. 20__. годинеименовао Комисију за спровођење конкурса за пријем службеника .       Јавни конкурс је објављен у «Службеном гласнику Републике Српске», број ___/___ од__. __. 20__. године и дневном листу ______ дана __. __. 20__. године.На објављени јавни конкурс приспјело је ________ пријава кандидата.Комисија за избор на сједници одржаној констатовала је сљедеће:
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Број 30  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Сриједа, 11. децембар 2013.Пријаве су поднијели:
Име ипрезимекандидата Адресапребивалишта стручнаспрема иназивзанимања стручнииспит радноискуство Остало

Неблаговремено ј поднијето ________ пријава, и то:

Комплетну документацију има и испуњава опште и посебне услове укупно пријава,и то :
На основу наведеног Комисија је сачинила листу кандидата који су ушли у ужи избор ина интервју су позвани кандидати:1.   2.3.   4.

Дана _________ одржан интервју са ___________________________ у ___________ сати.Дана _________ одржан интервју са ___________________________ у ___________ сати.Дана _________ одржан интервју са ___________________________ у ___________ сати.Дана _________ одржан интервју са ___________________________ у ___________ сати.Дана _________ одржан интервју са ___________________________ у ___________ сати.
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Број 30  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Сриједа, 11. децембар 2013.На основу резултата сабирања бодова додијељених од стране чланова Комисије свакомкандидату, Комисија је утврдила редослијед кандидата како слиједи:Редни број(ранг-листа Име и презиме кандидата Број бодова(збирно)1.2.3.4.Закључак Комисије:   Комисија закључује да кандидат под редним бројем 1.  ____________________________ иманајвише бодова и предлаже да се именовани прими у радни однос у Општинскууправу општине Доњи Жабар на радно мјесто __________________________.Извјештај Комисије са комлетним предметом и документацијом достављен је Начелникуопштине дана ______________ на даљи поступак.             Предсједник Комисије за изборМјесто и датум:......................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________

     234   На основу члана 43.и члана 72 став 3.Закона о локалној самоуправи („Службенигласник Републике Српске“,број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),Начелник општинеДоњи Жабар, доноси УПУТСТВОо измјени Упутства о провођењу поступка анализе организације исистематизације радних мјеста у Административној служби општинеДоњи ЖабарЧлан 1.   У Упутству о провођењу поступка анализе организације и систематизације раднихмјеста у Административној служби општине Доњи Жабар («Службени гласникопштине Доњи Жабар», број 18/13 – Први Пречишћени текст) у називу Упутстваријечи «Административној служби» мијењају се ријечима: «Општинској управи».Члан 2.   У цијелом тексту Упутства ријечи «Административна служба» у одговарајућемпадежу мијењају се ријечима: «Општинска управа».Члан 3.     Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеномгласнику општине Доњи Жабар».Број: 02-022-119/13                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ9. децембар 2013. године                                                                          Жељко Марјановић, с.р.Доњи Жабар
_______________________________
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Број 30  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Сриједа, 11. децембар 2013.

САДРЖАЈ

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

231. Одлука о измјени Одлуке о оснивању Административне службе
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Административној служби општине Доњи Жабар
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служби општине Доњи Жабар
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