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На основу члана 59. став 1. тачке 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), Начелник општине Прњавор 

доноси  

 
ПРАВИЛНИК 

 о измјени и допуни 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, 25/16, 

26/16, 31/16, 1/17, 4/17, 8/17 и 10/17) у члану 32. 

ставу (2) у Одјељењу за локални економски развој и 

друштвене дјелатности тачка 2. мијења се и гласи: 

 

„2. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 

ЗА РАЗВОЈ, ПРЕДУЗЕТНИШТВО, ТУРИЗАМ И 

АНАЛИТИЧКО–СТАТИСТИЧКЕ ПОСЛОВЕ    

СТАТУС: ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИК. 

КАТЕГОРИЈА РАДНОГ МЈЕСТА: Пета ка- 

тегорија. 

ЗВАЊЕ: Самостални стручни сарадник дру- 

гог звања. 

ОПИС ПОСЛОВА: 

-  прати прописе из области за које је заду- 

жен, 

- сарађује са приватним сектором, предста-

вницима привредника и међународним организа- 

цијама за подршку приватном сектору, невладиним 

организацијама и другим асоцијацијама, 

- сарађује са државним органима, организа- 

цијама и институцијама из области привреде и 

приватног предузетништва,  

- учествује у планирању и реализацији пла- 

нова и програма и иницира мјере за унапређење 

стања у области привреде и приватног предузе- 

тништва, 

- припрема информације, анализу и извје- 

штаје о стању у привреди на подручју општине,  

- учествује у припреми нормативних аката 

из дјелокруга рада, 

- учествује у активностима везаним за реа- 

лизацију појединачних пројеката/програма из Стра- 

тегије, 

- редовно доставља периодичне и годишње 

статистичке извјештаје,  

- обавља пословe аналитичко-статистичке 

обраде података, 

- припрема информације из области стати- 

стике, 

- води регистар самосталних предузетника, 

- води регистар јавног превоза и превоза за 

властите потребе, 

- води регистар правних лица који обављају 

трговинску и угоститељску дјелатност,  

- води све базе података из надлежности 

одјељења, 

- води електронске базе података о предузе- 

тницима и превозницима и достављање података 

надлежним министарствима и занатско-предузетни- 

чкој комори, 

- сарађује са привредним субјектима из обла- 

сти туризма, а по потреби и са државним органима и 

другим организацијама и институцијама у оквиру 

својих овлашћења, 

- прати активности везане за развој и 

унапређење туристичке дјелатности на подручју 

општине, врши анализе и израђује информације и 

извјештаје, те даје одговарајуће приједлоге, 

- одговоран је за примјену контролних 

поступaкa и процедура прописаних за дјелокруг 

његовог рада, 

- активно учествује на унапређењу система 

управљања квалитетом ISO 9001-2008, 

- активно учествује у допуни новим и 

ажурирању постојећих садржаја Web странице 

општине, 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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- обавља и друге послове по налогу шефа 

одсјека и начелника одјељења. 

СТРУЧНО ЗНАЊЕ: ВСС, друштвеног смјера 

или први циклус студија са најмање 240 ЕCTS 

бодова, најмање двије године радног искуства у 

траженом степену образовања, положен стручни 

испит за рад у општинској управи, познавање рада на  

рачунару. 

СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА: Прецизно одре- 

ђени сложени послови у којима се примјењују 

утврђене методе рада, поступци или стручне те- 

хнике. 

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: 2“.   

  

Члан 2. 

 

(1) У члану 38. ставу (2) у Одјељењу за 

борачко – инвалидску заштиту у тачки 2. у тексту 

„Опис послова“ послије прве алинеје додаје се друга 

алинеја, која гласи: 

„- води управни поступак о утврђивању 

статуса и права бораца, ратних војних инвалида, 

мирнодопских војних инвалида, породица погинулих 

бораца и цивилних жртава рата и одговоран је за 

законито и благовремено одлучивање,“. 

(2) Досадашње алинеје 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

постају алинеје 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 
 

Члан 3. 

 

  Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-106/17                             Начелник 

Датум: 28.06.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16), чланова 67. и 88. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17) и члана 3. Одлуке о при- 

ступању изради Акционог плана енергетске ефика- 

сности општине Прњавор за период од 2018. до 

2020. године („Службени гласник општине Прња- 

вор“, 15/17), начелник општине Прњавор доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Тима за енергетску ефикасност 

1. Именује се Тим за енергетску ефикасност 

за израду Акционог плана енергетске ефикасности 

општине Прњавор за период од 2018. до 2020. 

године, у сљедећем саставу: 

- Зорица Сувајац, самостални стручни сара- 

дник за заштиту животне средине, 

- Љубомир Топић, самостални стручни сара- 

дник за стамбено-комуналне послове, 

- Радоје Дебељак, самостални стручни сара- 

дник за просторно планирање, 

- Лејла Мухић, самостални стручни сарадник 

за заштиту животне средине, 

- Синиша Моравски, шеф одсјека за трезор, 

- Дијана Милијаш-Трипуновић, шеф одсјека 

за развој, 

- Борислав Петровић, дипл. инж. електроте- 

хнике, РЈ„Електродистрибуција“ Прњавор, 

- Данијела Милић, дипл. економиста, ЈП „Во- 

довод“ а.д. Прњавор. 

 

2. Именује се Зорица Сувајац за коорди- 

натора Тима за енергетску ефикасност. 

 

3. Именује се Лејла Мухић за замјеника 

координатора Тима за енергетску ефикасност. 

 

4. Задатак Тима за енергетску ефикасност је 

координација и реализација свих активности   у вези 

са припремом, израдом и спровођењем Акционог 

плана енергетске ефикасности у складу са одређе- 

ном временском динамиком. 

 

5. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

6. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-014-180/17                            Начелник 

Датум: 09.06.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), члана 25. став 2. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Српске“ број 37/12 и 90/16), члана 8. Правилника о 

утврђивању способности лица у поступку оствари- 

вања права из социјалне заштите и утврђивању 

функционалног стања корисника („Службени гла- 

сник Републике Српске“ број 116/12, 111/13 и 9/17) и 

чланова 37. и 88. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 15/17) наче- 

лник општине доноси сљедеће 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању комисије 

 

I 

 

Именује се Првостепена стручна комисија за 

утврђивање способности лица у поступку оствари- 

вања права из социјалне заштите и утврђивању 
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функционалног стања корисника (у даљем тексту: 

Комисија) у саставу: 

1. Нина Николић Благојевић, специјалиста 

породичне медицине, предсједник, 

2. Сњежана Зоран, психолог, члан, 

3. Дубравка Малић, дефектолог, члан. 

 

II 

 

Комисија може, осим сталних чланова наве- 

дених у претходном ставу, по потреби имати и два 

повремена члана и то: 

- специјалисту одговарајуће гране медицине, 

у зависности од врсте сметње и  

- дипломираног социјалног радника. 

 

III 

 

Повремени чланови комисије именују се са 

листе стручњака која ће се утврдити посебним рје- 

шењем. 

 

IV 

 

Предсједник комисије ће, у зависности од 

случаја који се разматра, одредити стручњака са 

листе који ће у предметном случају учествовати у 

раду комисије, као повремени члан. 

 

V 

 

Задатак комисије је да доноси налаз и 

мишљење о способности и функционалном стању 

лица. 

 

VI 

 

Радом комисије руководи предсједник, а 

административне послове обавља координатор кога 

именује Центар за социјални рад из реда запослених. 

 

VII 

 

Комисија се састаје најмaње једном мје- 

сечно, а по потреби и чешће, те даје налаз и 

мишљење на сједницама само ако ради у пуном 

саставу. 

 

VIII 

 

Чланови комисије имају право на накнаду 

трошкова рада у износу од 5,00 КМ по обрађеном 

предмету коју исплаћује Центар за социјални рад 

Прњавор. 

 

IX 

 

Ступањем на снагу овог рјешења престаје да 

важи рјешење број 01/1-111-1/13 од 03.01.2013. 

године и број 01/1-111-1-1/13 од 27.02.2014. године. 

 

 

 

X 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 

ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01/1-014-208/17                             Начелник 

Датум: 21.06.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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На основу чланова 59. и 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), члана 8. став 2. Правилника о 

утврђивању способности лица у поступку оства- 

ривања права из социјалне заштите и утврђивању 

функционалног стања корисника („Службени гла- 

сник Републике Српске“ број 116/12, 111/13 и 9/17) и 

чланова 67. и 88. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 15/17) наче- 

лник општине доноси сљедеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Утврђује се листа стручњака који могу 

бити именовани као повремени чланови у Првосте- 

пену стручну комисију за утврђивање способности 

лица у поступку остваривања права из социјалне 

заштите и утврђивању функционалног стања кори- 

сника. 

 

2. Листа стручњака специјалиста одговара- 

јуће гране медицине се именује у сљедећем саставу: 

1. др Бранко Шиканић - специјалиста физикалне 

медицине и рехабилитације, 

2. Гордана Креховски - психијатар. 

 

3. Из реда дипломираних социјалних ра- 

дника именује се Ивановић Бојана, дипломирани 

социјални радник. 

 

4. Предсједник комисије ће, у зависности од 

случаја који се разматра, одредити стручњака са 

листе који ће у предметном случају учествовати у 

раду комисије, као повремени члан. 

                                                                 

5. Ступањем на снагу овог рјешења престаје 

да важи рјешење број 01/1-111-1-3/13 од 08.06.2013. 

године и број 01/1-014-200/16 од 25.10.2016. године. 

                                                                                                                            

6. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01/1-014-211/17                             Начелник 

Датум: 22.06.2017. год.                  Дарко Tомaш, с.р. 
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________________________________________________________________________________________ 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светосавска бр. 10. Телефон 051/660-340, факс 051/663-291. 

Излази у складу са потребама. Одговорни уредник: Сретко Аулић. Штампа: Стручна служба СО-e. 

 


