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шифра Јавних прихода 722521 
                                                                                                                                  
451                                                                                                             
                                                                      

 На основу члана 43. став 1. алинеја 8. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), Начелник општине Прњавор доноси  

 

ПРАВИЛНИК 

 о допуни и измјенама Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Прњавор 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и система- 

тизацији радних мјеста Општинске управе општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 24/15, 29/15, 31/15, 37/15, 1/16, 9/16 и 25/16) у 

члану 10. ставу (2) послије ријечи: „се“ додају се 

ријечи: „Одсјек за трезор и“. 

 

 Члан 2. 

 У члану 32. у Одјељењу за локални еконо- 

мски развој и друштвене дјелатности, ставу (3), 

тачки 3, у тексту „Број извршилаца“, број „1“ 

замјењује се бројем „2“. 

 

  Члан 3. 

 Члан 35. у Одјељењу за финансије мијења 

се и гласи: 

 

„Члан 35. 

 (1) У Одјељењу за финансије систематизују 

се сљедећа радна мјеста: 

1. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА  

СТАТУС: ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИК 

КАТЕГОРИЈА РАДНОГ МЈЕСТА: Прва 

категорија. 

ОПИС ПОСЛОВА: 

- руководи одјељењем, планира, организује 

и усмјерава рад одјељења, 

- представља одјељење у границама овла- 

шћења, 

- одговоран је за законито, стручно, раци- 

онално и благовремено извршавање послова из 

надлежности одјељења, 

- распоређује послове на извршиоце,  

- сарађује са одјељењима и службама 

општинске управе, буџетским корисницима, орга- 

нима и институцијама, у оквиру своје надлежности, 

- прати и информише начелника општине о 

стању у области за коју је образовано одјељење, 

- учествује у коначном креирању планова, 

програма и извјештаја које одјељење израђује, 

- учествује у креирању приједлога одлука и 

закључака за потребе начелника општине из обла- 

сти финансија, 

- користи апликацију трезора општине 

(ORACLE) у складу са својим овлашћењима, 

- обавља и друге послове које му повјери 

начелник општине. 

СТРУЧНО ЗНАЊЕ: ВСС, економски фа- 

култет или први циклус студија са најмање 240 

ECTS бодова, најмање три године радног искуства 

у траженом степену образовања, положен стручни 

испит за рад у општинској управи. 

СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА: Веома висок 

степен сложености и подразумијева обављање 

најсложенијих послова којима се значајно утиче на 

извршавање надлежности органа јединице локалне  

самоуправе у одређеној области, планирају воде и 

координишу послови. 

САМОСТАЛНОСТ У РАДУ: Веома висок 

степен самосталности у раду у најсложенијим стру- 

чним питањима.  

ОДГОВОРНОСТ: Веома висок степен одго- 

ворности који укључује одговорност за послове и 

одлуке, укључујући и одговорност за руковођење. 

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА: Стална 

стручна комуникација унутар и изван органа у којој 

се дјелотворно преносе информације које служе 

остваривању циљева рада органа. 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1.  

 

(2) У Одсјеку за трезор систематизују се 

сљедећа радна мјеста: 

1. ШЕФ ОДСЈЕКА ЗА ТРЕЗОР  

СТАТУС: ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИК. 

КАТЕГОРИЈА РАДНОГ МЈЕСТА: Друга 

категорија. 

ОПИС ПОСЛОВА: 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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- организује вршење рачуноводствених по- 

слова и одговоран је за благовремено и законито 

извршавање послова, 

- прати измјене прописа из области рада, 

трезора и рачуноводства, 

- учествује у изради и корекцији приједлога 

одлука и закључака из области функционисања 

локалног трезора и рачуноводства, 

- учествује у изради и корекцији прави- 

лника везаних за дјелокруг рада Одјељења за фина- 

нсије и то: 

- Правилника о начину и вршењу пописа, 

- Правилника о интерним контролама и 

интерним контролним поступцима, и других прави- 

лника и упутстава, 

- организује попис имовине и обавеза у 

сврху израде финансијских извјештаја, 

- израђује и доставља упутство пописним 

комисијама за обављање пописа имовине и обавеза 

општине, 

- координира рад пописних комисија и води 

рачуна о роковима; 

- даје приједлог начелнику одјељења за 

унапређење и побољшање рада одсјека за трезор, 

- обавља друге послове које му одреди наче- 

лник одјељења. 

СТРУЧНО ЗНАЊЕ: ВСС, економски факу- 

лтет или први циклус студија са најмање 240 ECTS 

бодова, најмање три године радног искуства у тра- 

женом степену образовања, положен стручни испит 

за рад у општинској управи, познавање рада на 

рачунару (Word и Exel). 

СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА: Сложени посло- 

ви у којима се значајно утиче на остваривање 

циљева рада уже унутрашње организационе једи- 

нице. 

САМОСТАЛНОСТ У РАДУ: Степен само- 

сталности који је у раду ограничен повременим 

надзором и помоћи непосредног руководиоца у 

рјешавању сложених стручних питања.  

ОДГОВОРНОСТ: Одговорност за послове 

и одлуке којима се битно утиче на остваривање 

циљева рада одсјека, што може да укључи oдго- 

ворност за руковођење.  

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА: Конта- 

кти унутар и изван органа у којима је понекад 

потребно да се дјелотворно пренесу информације 

које служе остваривању циљева рада одсјека. 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1.  

 

2.ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА  

СТАТУС: ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИК. 

КАТЕГОРИЈА РАДНОГ МЈЕСТА: Шеста 

категорија. 

ЗВАЊЕ: Виши стручни сарадник првог 

звања. 

ОПИС ПОСЛОВА: 

-    користи апликацију ORACLE у оквиру 

својих овлашћења (АП, ЦЕ, ГЛ, ПО), 

- организује рачуноводствене послове и 

одговара за благовремено и законито извршавање 

послова, 

- саставља мјесечне, кварталне, периодичне 

и годишње извјештаје из области рачуноводства и 

трезора, и одговара за њихову тачност и исти- 

нитост, и врши информатичку обраду истих, 

- врши контирање завршних књижења, за- 

вршна књижења, затварање године у трезору општи- 

не и контролу докумената за књижење, 

- аналитички прати изворне приходе и на- 

стале расходе као и средства и њихове изворе, 

- врши усклађивање и прати извршавање 

финансијских планова, 

- штампа, контролише и врши усклађивање 

бруто биланса и других извјештаја буџетских кори- 

сника и буџета као цјелине, 

- континуирано одржава буџетске класи- 

фикације у сарадњи са главним књиговођом, само- 

сталним стручним сарадником за трезор и извр- 

шење буџета и самосталним стручним сарадником 

за буџет и финансије, 

- припрема и израђује процедуре, прави- 

лнике, одлуке и друга акта из области  трезора и 

рачуноводствених послова, 

- заприма сву улазну књиговодствену доку- 

ментацију, контролише формалноправну и рачу- 

нску исправност документације, исту разврстава и 

прослеђује на даљу обраду, 

- контролише и овјерава благајничку доку- 

ментацију и обрачун плата, накнада и других ли- 

чних примања, 

- даје упутства и брине о правилностима и 

усклађености годишњег пописа основних сре- 

дстава, обавеза и потраживања општине са важећим 

законским прописима, 

- даје упутства и тумачења за контирање 

свих сложенијих пословних промјена, 

- води рачуна о усклађености обрачуна 

амортизације основних средстава са важећим зако- 

нским прописима, 

- води рачуна о правилној примјени стопа 

пореза и доприноса код обрачуна личних примања 

запослених радника, именованих и постављених 

лица, обављања привремених и повремених посло- 

ва и друго, као и о пријави Општине у систем ПДВ-

а у случају да Општина оствари прихода изнад 

законом прописаног лимита за стицање статуса 

ПДВ обвезника, као и других обавеза из области 

фискалног система којима Општина подлијеже у 

складу са важећим законским прописима, 

- израђује приједлоге одлука и закључака 

из области рачуноводства и трезора, 

- предлаже мјере за унапређење рада и 

ефикасно функционисање локалног трезора, 

- припрема потребне податке за израду 

буџета, извјештаја о извршењу буџета, праћење 

извршења буџета, и податке за друге анализе 

финансијске ситуације општине, 

- брине о роковима предвиђеним за чување 

књиговодствене документације, 

- на прописан начин одлаже и чува доку- 

ментацију из дјелокруга свога рада, 

- ради на сталном стручном усавршавању у 

области финансија, рачуноводства и трезорског
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пословања, 

- прати измјене прописа из области рада, 

трезора и рачуноводства и одговара за њихову  

правилну примјену, 

- обавља све друге послове по налогу 

начелника одјељења. 

СТРУЧНО ЗНАЊЕ: ВШС економског смје- 

ра или први циклус студија са најмање 180 ЕЦТС 

бодова, цертификат о стеченом професионалном-

стручном звању овлашћеног рачуновође, церти- 

фикат о познавању рада апликације ORACLE у 

оквиру трезорског пословања, најмање 3 године 

радног искуства у траженом степену образовања, 

положен стручни испит за рад у општинској 

управи, познавање рада на рачунару (WORD и 

EXEL). 

СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА: Мање сложени 

послови са ограниченим бројем међусобно пове- 

заних различитих задатака у којима се примјењују 

утврђене методе рада, поступци или стручне те- 

хнике. 

 САМОСТАЛНОСТ У РАДУ: Самосталност 

у раду ограничена је редовним надзором непо- 

средног руководиоца и његовим општим и поједи- 

начним упутствима за рјешавање сложенијих рути- 

нских стручних питања. 

 ОДГОВОРНОСТ: Одговорност за правилну 

примјену метода рада, поступака или  

стручних техника.  

 ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА: Контакти 

унутар унутрашње организационе јединице, а 

повремено и изван, ако је потребно да се прикупе и 

размијене информације.                                                                        

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1. 

 

3. ГЛАВНИ КЊИГОВОЂА 

СТАТУС: ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИК. 

КАТЕГОРИЈА РАДНОГ МЈЕСТА: Пета 

категорија. 

ЗВАЊЕ: Самостални стручни сарадник пр- 

вог звања. 

ОПИС ПОСЛОВА: 

- користи апликацију ORACLE у оквиру 

својих овлашћења, 

- прикупња документа за контирање и 

књижење, 

- контира благајне и врши унос и књижење 

у систем трезора општине, 

- усаглашава благајне трезора свих потро- 

шачких јединица општинске управе и свих буџе- 

тских корисника, 

- контира јавне приходе и врши унос и 

књижење у систем трезора, 

- контира рачуне, ситуације и другу књи- 

говодствену документацију,  

- врши усаглашавање жиро-рачуна и изво- 

да, 

- усаглашава приходе и расходе са свим 

буџетским корисницима, 

- врши унос основних средстава кроз гла- 

вну књигу, 

- врши обрачун ревалоризације и амортиза-  

ције основних средстава, контира и уноси у главну 

књигу, 

- усаглашава стање по извршеним попи- 

сима са књиговодственим стањем,  

- врши обрачун пореза, саставља и доста- 

вља обрасце за обрачунати порез, 

- врши завршна књижења за трезор општине,  

- штампа картице, бруто билансе, и бруто 

прометне билансе за трезор општине, 

- покреће и штампа извјештаје из главне и 

помоћних књига, 

- врши усаглашавање обавеза са доба- 

вљачима (ИОС-и) и води еведенцију о извршеним 

усаглашавањима, 

- води аналитичку евиденцију основних 

средстава и инвентара општинске управе (књига 

основних средстава и књига инвентара), 

- покреће и штампа образце биланс стања, 

биланс успјеха, годишњи извјештај буџета, и извје- 

штај о капиталним трошковима и финансирању, за 

потребе трезора, 

- учествује у изради периодичних фина- 

нсијских извјештаја и завршног рачуна, 

- припрема обрасце за поврате и прекњи- 

жавање погрешних уплата јавних прихода на осно- 

ву рјешења контролних органа, 

- води евиденцију о кредитном задужењу 

општине, израђује извјештаје о задужењу општине, 

и исте доставља надлежним органима и институ- 

цијама, водећи рачуна о законом прописаним роко- 

вима, 

- по потреби издаје увјерења о уплаћеним 

јавним приходима, 

- припрема потребне податке за израду 

буџета, извјештаја о извршењу буџета, праћење 

извршења буџета, и податке за друге анализе фина- 

нсијске ситуације општине, 

- на прописан начин одлаже и чува доку- 

ментацију из дјелокруга свога рада, 

- обавља све друге послове по налогу 

начелника одјељења. 

СТРУЧНО ЗНАЊЕ: ВСС, економског смје- 

ра или први циклус студија са најмање 240 ECTS 

бодова, најмање три године радног искуства у 

траженом степену образовања, положен стручни 

испит за рад у општинској управи, познавање рада 

на  рачунару (Word и Exel). 

СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА: Прецизно одре- 

ђени сложени послови у којима се примјењују утвр- 

ђене методе рада, поступци или стручне технике. 

САМОСТАЛНОСТ У РАДУ: Самосталност 

у раду ограничена је повременим надзором и помо- 

ћи непосредног руководиоца у рјешавању сложених 

стручних питања.  

ОДГОВОРНОСТ: Одговорност за правилну 

примјену метода рада, поступака или стручних те- 

хника.  

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА: Контакти 

унутар и изван органа у којима је потребно да се 

дјелотворно пренесу информације које служе оства- 

ривању циљева рада. 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1.  
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4. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ У 

МОДУЛУ ОБАВЕЗА 

СТАТУС: ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИК. 

КАТЕГОРИЈА РАДНОГ МЈЕСТА: Седма 

категорија. 

ЗВАЊЕ: Стручни сарадник првог звања. 

ОПИС ПОСЛОВА: 

- користи апликацију ORACLE у оквиру 

својих овлашћења (АП,ПО), 

- преузима и уноси у систем трезорског 

пословања обрасце са пратећом књиговодственом 

документацијом за општинску управу и екстерне 

буџетске кориснике, 

- води бригу око ажурног и тачног уноса 

образаца у помоћну књигу-модул обавеза, 

- води бригу о прописном начину чувања и 

одлагања образаца и књиговодствене докуме- 

нтације,  

- уноси у систем добављаче за општинску 

управу и екстерне буџетске кориснике, 

- води евиденцију свих приспјелих обавеза,  

- води бригу о роковима за благовремено 

плаћање и о томе обавјештава начелника одјељења, 

- обезбјеђује ажурне податке о извршеним 

плаћањима, 

- припрема потребне податке за израду 

финансијских извјештаја, 

- покреће и штампа извјештаје из трезора 

из модула обавеза за потребе буџетских корисника, 

- излистава и штампа картице добављача, 

- усаглашава стање са добављачима, 

- прати дуговања трезора према добавља- 

чима, 

- води и ажурира регистар добављача, 

- обавља све друге послове по налогу 

начелника одјељења. 

СТРУЧНО ЗНАЊЕ: ССС у четворогоди- 

шњем трајању економског смјера, најмање двије 

године радног искуства у траженом степену образо- 

вања, положен стручни испит за рад у општинској 

управи, познавање рада на рачунару (Word и Exel). 

СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА: Рутински посло- 

ви са великим бројем међусобно повезаних задатака 

у којима се примјењују једноставно и прецизно 

утврђене методе рада и поступци. 

САМОСТАЛНОСТ У РАДУ: Самосталност 

у раду ограничена је надзором и помоћи непо- 

средног руководиоца у рјешавању стручних пита- 

ња. 

ОДГОВОРНОСТ: Одговорност за правилну 

примјену метода рада, поступака или стручних 

техника.  

 ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА: Контакти 

унутар унутрашње организационе јединице у којој 

је систематизовано радно мјесто.                                                                        

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1. 

 

5. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ У 

МОДУЛУ НАБАВКИ  

СТАТУС: ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИК. 

КАТЕГОРИЈА РАДНОГ МЈЕСТА: Седма 

категорија. 

ЗВАЊЕ: Стручни сарадник првог звања. 

ОПИС ПОСЛОВА: 

- користи апликацију ORACLE у оквиру 

својих овлашћења (АП, ПО), 

- заприма и протоколише захтјеве и обра- 

зце екстерних буџетских корисника, 

- заприма захтјеве буџетских корисника 

везане за јавне набавке,  

- врши провјеру расположивих срдстава, 

- штампа наруджбеницу из система тре- 

зора, 

- преузима и уноси у модул набавки обра- 

сце буџетских корисника, 

- води бригу око ажурног и тачног попу- 

њавања и уноса образаца у модул набавки, 

- доставља наруџбенице буџетским кори- 

сницима, 

- води регистар активности набавки, 

- води регистар о обавезама наруџби по 

раздобљу, 

- излистава извјештаје у оквиру својих 

овлашђења, 

- на прописан начин одлаже и чува доку- 

ментацију из свог дјелокруга рада, 

- обавља све друге послове по налогу 

начелника одјељења. 

СТРУЧНО ЗНАЊЕ: ССС у четворого- 

дишњем трајању економског смјера, најмање двије 

године радног искуства у траженом степену обра- 

зовања, положен стручни испит за рад у општи- 

нској управи, познавање рада на рачунару (Word i 

Exel).  

СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА: Рутински посло- 

ви са великим бројем међусобно повезаних задатака 

у којима се примјењују једноставно и прецизно 

утврђене методе рада и поступци. 

САМОСТАЛНОСТ У РАДУ: Самосталност 

у раду ограничена је надзором и помоћи непо- 

средног руководиоца у рјешавању стручних пита- 

ња. 

ОДГОВОРНОСТ: Одговорност за правилну 

примјену метода рада, поступака или стручних 

техника.  

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА: Контакти 

унутар унутрашње организационе јединице у којој 

је систематизовано радно мјесто.                                                                       

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1. 

 

6. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ОБРАЧУН 

ПЛАТА И НАКНАДА, БЛАГАЈНУ И ПЛАЋАЊЕ 

СТАТУС: ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИК. 

КАТЕГОРИЈА РАДНОГ МЈЕСТА: Седма 

категорија. 

ЗВАЊЕ: Стручни сарадник првог звања. 

ОПИС ПОСЛОВА: 

- користи апликацију ORACLE у оквиру 

својих овлашћења (АП,ЦЕ), 

- врши обрачун плата и накнада запослених 

у општинској управи, 

- врши обрачун накнада одборника, ко- 

мисија, и одбора,  

- врши обрачун накнаде по уговорима о
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привременим и повременим пословима и уговорима 

о дјелу,  

- доставља потребне податке, обрасце и 

извјештаје о личним примањима запослених за 

потребе ПИО-а, статистике и пореске управе, 

- врши усклађивање уплата пореза и до- 

приноса на лична примања запослених са мјесе- 

чном обавјештајном пријавом, 

- врши обрачун путних трошкова и дне- 

вница за службена путовања запослених у општи- 

нској управи, 

- попуњава обрасце за кредите запослених 

и врши обуставу на плате по кредитима 

- подноси захтјев за рефундацију накнаде 

плата за запослене који су на боловању, 

- води евиденционе картоне за запослене 

раднике општинске управе, 

- издаје увјерења радницима општинске 

управе из евиденција о платама и накнадама, 

- предузима једноставније радње у рјеша- 

вању у управним стварима у првом степену на 

основу података из службене евиденције, 

- обавља послове благајничког пословања 

за потребе општинске управе и води евиденцију 

благајне трезора и благајне општинске управе, 

- врши готовинске исплате, 

- стара се о правдању готовинских исплата 

у складу са важећим прописима и процедурама, 

- води рачуна о висини благајничког ма- 

ксимума,  

- припрема податке за израду буџета и 

извјештаја о извршењу буџета, и за друге анализе 

финансијског стања општине, 

- врши сва плаћања кроз систем трезора за 

све буџетске кориснике (општинска управа и ексте- 

рни буџетски корисници), 

- свакодневно врши поравнање извода ба- 

нке са плаћањима у систему трезора, 

- штампа извјештаје из трезора о извр- 

шеним плаћањима према потреби буџетских кори- 

сника, 

- обавља све друге послове по налогу 

начелника одјељења. 

СТРУЧНО ЗНАЊЕ: ССС у четворогоди- 

шњем трајању економског смјера, најмање двије 

године радног искуства у траженом степену образо- 

вања, положен стручни испит за рад у општинској 

управи, познавање рада на рачунару (Word i Exel). 

СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА: Рутински посло- 

ви са великим бројем међусобно повезаних задатака 

у којима се примјењују једноставно и прецизно 

утврђене методе рада и поступци. 

САМОСТАЛНОСТ У РАДУ: Самосталност 

у раду ограничена је надзором и помоћи непо- 

средног руководиоца у рјешавању стручних питања. 

ОДГОВОРНОСТ: Одговорност за правилну 

примјену метода рада, поступака или стручних 

техника.  

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА: Контакти 

унутар унутрашње организационе јединице у којој 

је систематизовано радно мјесто.                                                                        

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1. 

 

7. ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА 

ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ 

СТАТУС: ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИК. 

КАТЕГОРИЈА РАДНОГ МЈЕСТА: Шеста 

категорија. 

ЗВАЊЕ: Виши стручни сарадник првог 

звања. 

ОПИС ПОСЛОВА: 

- води евиденције о уплатама и потра- 

живањима по основу изворних прихода буџета и 

њиховој наплати, 

- сачињава извјештаје и прегледе о стању 

наплате изворних прихода, 

- предузима једноставније радње у рје- 

шавању у управним стварима у првом степену а на 

основу података из службене евиденције или дру- 

гих јавних исправа, 

- врши усаглашавање потраживања са поре- 

ским обвезницима, 

- води евиденцију о усаглашеним стањима 

потраживања (ИОС-и),  

- сачињава извјештаје и прегледе о стању 

наплате изворних прихода,  

- прати рокове наплате потраживања и 

благовремено обавјештава надлежне службе о 

могућем застарјевању наплате потраживања, 

- активно учествује у подизању нивоа 

наплате изворних прихода буџета, било да је у 

сталној комуникацији са пореским обвезником 

позивајући га на уплату обавезе у законом про- 

писаном року, припреми јавног позива за плаћање 

законом предвиђених изворних прихода буџета, и 

слично, 

- припрема потребне податке за израду 

финансијских и других извјештаја, 

- врши усаглашавање потраживања са 

евиденцијама надлежних служби општинске упра- 

ве, 

- анализира могућности софтера за вођење 

општинских изворних прихода, те предлаже могућа 

побољшања, 

- на прописан начин одлаже и чува доку- 

ментацију из свог дјелокруга рада, 

- обавља све друге послове по налогу 

начелника одјељења. 

СТРУЧНО ЗНАЊЕ: ВШС економског смје- 

ра или први циклус студија са најмање 180 ECTS 

бодова, најмање три године радног искуства у тра- 

женом степену образовања, положен стручни испит 

за рад у општинској управи, познавање рада на 

рачунару (Word и Exel). 

СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА: Мање сложени 

послови са ограниченим бројем међусобно пове- 

заних различитих задатака у којима се примјењују 

утврђене методе рада, поступци или стручне те- 

хнике. 

САМОСТАЛНОСТ У РАДУ: Самосталност 

у раду ограничена је редовним надзором непо- 

средног руководиоца и његовим општим и поједи- 

начним упутствима за рјешавање сложенијих ру- 

тинских стручних питања. 

ОДГОВОРНОСТ: Одговорност за правилну 
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примјену метода рада, поступака или стручних 

техника.  

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА: Контакти 

унутар унутрашње организационе јединице, а повре- 

мено и изван, ако је потребно да се прикупе и ра- 

змијене информације.                                                                        

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1. 

 

8. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА РАЧУНО- 

ВОДСТВЕНЕ ОПЕРАЦИЈЕ  

СТАТУС: ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИК. 

КАТЕГОРИЈА РАДНОГ МЈЕСТА: Седма 

категорија. 

ЗВАЊЕ: Стручни сарадник првог звања. 

ОПИС ПОСЛОВА: 

- попуњава образац за трезорско пословање 

број 4, 5 и 2 за потребе општинске управе и доста- 

вља га овлаштеном раднику на унос у трезор, 

- обавља рачуноводствено-књиговодствене 

послове за мјесне заједнице, 

- обавља рачуноводствено-књиговодствене 

послове за потребе синдиката општинске управе, 

- на прописан начин одлаже и чува доку- 

ментацију из свог дјелокруга рада, 

- обавља и друге послове које му одреди 

начелник одјељења. 

СТРУЧНО ЗНАЊЕ: ССС у четворогоди- 

шњем трајању, трговачки техничар,  најмање двије 

године радног искуства у траженом степену обра- 

зовања, положен стручни испит за рад у општи- 

нској управи, познавање рада на рачунару (Word и 

Exel).  

СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА: Рутински посло- 

ви са великим бројем међусобно повезаних задатака 

у којима се примјењују једноставно и прецизно 

утврђене методе рада и поступци. 

САМОСТАЛНОСТ У РАДУ: Самосталност 

у раду ограничена је надзором и помоћи непо- 

средног руководиоца у рјешавању стручних пи- 

тања. 

ОДГОВОРНОСТ: Одговорност за правилну 

примјену метода рада, поступака или стручних 

техника.  

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА: Контакти 

унутар унутрашње организационе јединице у којој 

је систематизовано радно мјесто.                                                                        

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1. 

 

(2) У Одсјеку за буџет систематизују се 

следећа радна мјеста: 

1. ШЕФ ОДСЈЕКА ЗА БУЏЕТ  

СТАТУС: ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИК. 

КАТЕГОРИЈА РАДНОГ МЈЕСТА: Друга 

категорија. 

ОПИС ПОСЛОВА: 

- организује послове везане за доношење и 

праћење извршења буџета, и одговара за благо- 

времено и законито извршавање послова, 

- планира буџетски календар и координира 

све активности у процесу израде нацрта буџета 

општине, 

- анализира извшење буџета у односу на  

план и прати финансијско стање општине, и пре- 

длаже начелнику одјељења конкретне мјере за 

побољшање стања, 

- анализира наплату локалних прихода и 

предлаже мјере за побољшање наплате, 

- анализира сва потраживања општине и 

предлаже мјере наплате, или друге законом про- 

писане мјере, 

- врши анализе и пројекције кредитне спо- 

собности општине и израђује акте из области 

кредитног задужења општине, 

- израђује брошуре и информаторе о извр- 

шењу буџета општине, 

- израђује упутство за припрему и израду 

нацрта годишњег буџета општине, 

- израђује упутство за припрему кварталних 

оперативних финансијских планова (квартални 

план оперативног буџета), 

- припрема, предлаже и израђује Одлуку о 

висини стопе пореза на непокретности, као и друге 

акте из надлежности овог одјељења, а који се 

односе на фискалну политику, 

- учествује у изради и праћењу реализације 

Стратешког плана развоја општине, и других про- 

јеката, програма и извјештаја у чијој координацији 

буде потребно учешће Одјељења за финансије,  

- учествује у планирању капиталних инве- 

стиција, 

- анализира поступање у складу са Законом 

о буџетском систему РС, и подзаконским актима, 

- учествује у изради буџета и ребаланса 

буџета, 

- учествује у изради извјештаја о извршењу 

буџета, 

- израђује приједлоге закључака о одобре- 

ним средствима буџетске резерве и води евиденцију 

о одобреним средствима буџетске резерве на зако- 

ном прописан начин, 

- ажурира документацију СУК-а (ИСО ста- 

ндард), 

- води регистар буџетских корисника у 

складу са важећим законским прописима, 

- предлаже начелнику одјељења предузи- 

мање потребних мјера за унапређење рада одсјека и 

одјељења, 

- учествује у оцјењивању успјешности рада 

запослених у одсјеку и одјељењу, 

- на прописан начин архивира и чува доку- 

ментацију из дјелокруга свога рада, 

- обавља све друге послове по налогу 

начелника одјељења. 

СТРУЧНО ЗНАЊЕ: ВСС, економски факу- 

лтет или први циклус студија са најмање 240 ECTS 

бодова, најмање три године радног искуства у 

траженом степену образовања, положен стручни 

испит за рад у општинској управи, познавање рада 

на рачунару (Word и Exel). 

СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА: Сложени посло- 

ви у којима се значајно утиче на остваривање ци- 

љева рада уже унутрашње организационе јединице. 

САМОСТАЛНОСТ У РАДУ: Степен само- 

сталности који је у раду ограничен повременим
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надзором и помоћи непосредног руководиоца у 

рјешавању сложених стручних питања.  

ОДГОВОРНОСТ: Одговорност за послове 

и одлуке којима се битно утиче на остваривање 

циљева рада одсјека, што може да укључи oдго- 

ворност за руковођење.  

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА: Контакти 

унутар и изван органа у којима је понекад потребно 

да се дјелотворно пренесу информације које служе 

остваривању циљева рада одсјека. 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1.  

 

2. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 

ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ 

СТАТУС: ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИК. 

КАТЕГОРИЈА РАДНОГ МЈЕСТА: Пета 

категорија. 

ЗВАЊЕ: Самостални стручни сарадник пр- 

вог звања. 

ОПИС ПОСЛОВА: 

- креира и израђује преднацрт, нацрт и 

приједлог буџета,  

- креира и израђује ребаланс буџета, 

- припрема Одлуку о привременом фина- 

нсирању буџета, 

- израђује извјештаје о извршењу буџета у 

складу са Законом о буџетском систему Републике 

Српске и подзаконским актима из ове области, 

водећи рачуна о законом прописаним роковима за 

достављање истих на разматрање надлежним орга- 

нима и институцијама, 

- сачињава образложења везана за доку- 

мент буџета, ребаланс буџета, привремено фина- 

нсирање буџета и извјештаје о извршењу буџета, 

- израђује извјештаје о коришћењу сре- 

дстава текуће буџетске резерве, 

- израђује извјештаје о извршеним реало- 

кацијама буџетских средстава, 

- анализира и сумира захтјеве буџетских 

корисника у поступку израде буџета и ребаланса 

буџета, и предлаже висину средстава за нацрт ових 

докумената, 

- учествује у изради и припреми извјештаја, 

информација и података везаних за буџет и фина- 

нсије за потребе других нивоа власти, међународне 

институције, невладиних институција и сл, 

- припрема податке за израду информатора, 

брошура, презентација у вези са буџетом и фина- 

нсијама, 

- води и ажурира успостављену евиденцију 

о историјској бази података о приходима, 

- на прописан начин архивира и чува 

документацију из дјелокруга свога рада, 

- обавља све друге послове по налогу 

начелника одјељења. 

СТРУЧНО ЗНАЊЕ: ВСС, економског смје- 

ра или први циклус студија са најмање 240 ECTS 

бодова, најмање три године радног искуства у 

траженом степену образовања, положен сручни 

испит за рад у општинској управи, познавање рада 

на  рачунару (Word и Exel). 

СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА: Прецизно одре- 

нђени сложени послови у којима се примјењују 

утврђене методе рада, поступци или стручне 

технике. 

САМОСТАЛНОСТ У РАДУ: Самосталност 

у раду ограничена је повременим надзором и 

помоћи непосредног руководиоца у рјешавању 

сложених стручних питања.                                  

ОДГОВОРНОСТ: Одговорност за правилну 

примјену метода рада, поступака или стручних 

техника.  

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА: Контакти 

унутар и изван органа у којима је потребно да се 

дјелотворно пренесу информације које служе оства- 

ривању циљева рада. 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1.  

 
3. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 

ЗА ТРЕЗОР И ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА   

СТАТУС: ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИК. 

КАТЕГОРИЈА РАДНОГ МЈЕСТА: Пета 

категорија. 

ЗВАЊЕ: Самостални стручни сарадник пр- 

вог звања. 

ОПИС ПОСЛОВА: 

- користи апликацију ORACLE у оквиру 

својих овлашћења, 

- врши унос годишњег и оперативног 

буџета у систем трезора, 

- прати расположивост буџетских средстава 

по позицијама буџета и на нивоу буџетских 

корисника појединачно, 

- покреће и штампа из система трезора 

извјештаје о анализи расположивости буџетских 

средстава према захтјевима буџетских корисника, 

- врши контролу намјенског коришћења 

буџетских средстава,  

- врши обраду и контролу образаца 

трезорског пословања свих буџетских корисника, 

- заприма и контролише финансијске акте 

који се односе на закључке о одобреним фина- 

нсијским средствима, 

- врши потребна сравњења унесених 

обавеза у систем трезора, 

- заприма, анализира, и контролише ква- 

рталне финансијске планове буџетских корисника, 

те на основу тога предлаже начелнику одјељења на 

одобравање консолидовани квартални план на 

нивоу свих корисника, 

- припрема закључке о реалокацији буџе- 

тских средстава, и о истим води евиденцију која се 

користи за израду извјештаја о извршеним реало- 

кацијама буџетских средстава, 

- проводи у систему трезора закључке о 

реалокацији буџетских средстава и закључке о реа- 

локацији  средстава буџетске резерве, 

- учествује и помаже буџетским корисници- 

ма у изради кварталних финансијских планова, 

- даје буџетским корисницима појашњења 

везана за извјештаје о анализи расположивости 

буџетских средстава, 

- припрема потребне податке за израду 

буџета, извјештаја о извршењу буџета, праћење 

извршења буџета, и податке за друге анализе 

финансијске ситуације општине, 
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- израђује потребне процедуре и акте 

везано за организовање и функционисање локалног 

трезора из дјелокруга свога рада, 

- координира активности између локалног 

трезора, буџетских корисника и Министарства фина- 

нсија из дјелокруга свога рада, 

- на прописан начин одлаже и чува доку- 

ментацију из свог дјелокруга рада, 

- обавља све друге послове по налогу 

начелника одјељења. 

 

СТРУЧНО ЗНАЊЕ: ВСС, економског смје- 

ра или први циклус студија са најмање 240 ECTS 

бодова, најмање три године радног искуства у 

траженом степену образовања, положен стручни 

испит за рад у општинској управи, познавање рада 

на  рачунару (Word и Exel). 

СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА: Прецизно одре- 

ђени сложени послови у којима се примјењују утвр- 

ђене методе рада, поступци или стручне технике. 

САМОСТАЛНОСТ У РАДУ: Самосталност 

у раду ограничена је повременим надзором и по- 

моћи непосредног руководиоца у рјешавању сло- 

жених стручних питања.  

ОДГОВОРНОСТ: Одговорност за правилну 

примјену метода рада, поступака или стручних 

техника.  

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА: Конта- 

кти унутар и изван органа у којима је потребно да 

се дјелотворно пренесу информације које служе 

остваривању циљева рада. 

 БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1“.  

 

Члан 4. 

  Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-151-1/16                    Начелник, 

Датум: 22.11.2016. године         Дарко Томаш, с.р. 
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