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134
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 измјенама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Прњавор
Члан 1.
(1) У Правилнику о организацији и систематизацији 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 и 4/17) у члану 31. ставу (2) у
Одјељењу за општу управу тачка 2. мијења се и
гласи:
„2. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
СТАТУС: ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИК.
КАТЕГОРИЈА РАДНОГ МЈЕСТА: Седма
категорија.
ЗВАЊЕ: Стручни сарадник првог звања.
ОПИС ПОСЛОВА:
- ради на пословима информисања грађана
по питању остваривања њихових права у општинским органима управе,
- даје информације грађанима везано за
прилоге захтјева, законске рокове, просјечан и
максималан број радних дана потребан за рјешавање
предмета свих одјељења, докле се стигло и кад се
очекује њихов завршетак, пружа информације о
скраћењу рокова рјешавања у односу на ранији
период,
- припрема и ажурира обрасце за грађане
који се тичу услуга које пружа општинска управа, у
сарадњи са шефом одсјека и начелницима одјељења
(прилози, путања, законске рокове и слично),

Издавач:
Скупштина општине Прњавор
Рачун јавних прихода:
број 555-007-00215707-29 код
«Нова банка» филијала Бањалука
шифра Јавних прихода 722521

- сарађује са надлежним службеницима у
циљу прибављања информација које се пружају
грађанима,
- припрема периодичне извјештаје о врсти,
учесталости и броју притужби и презентује их
начелнику општине, а статистичке податке презентује у писарници („шалтер сали“),
- попуњава обрасце захтјева и пријава неуким странкама,
- сарађује са локалним невладиним организацијама, јавним установама и предузећима на
прикупљању информација од интереса за грађане,
- обавља и друге послове које му одреди шеф
одсјека и начелник одјељења.
СТРУЧНО ЗНАЊЕ: Средња стручна спрема у
четворогодишњем трајању, економског или друштвеног смјера, најмање двије године радног искуства у
траженом степену образовања, положен стручни
испит за рад у општинској управи, познавање рада на
рачунару.
СЛОЖЕНОСТ ПОСЛОВА: Рутински послови 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 непосредног
руководиоца у рјешавању стручних питања.
ОДГОВОРНОСТ: Одговорност за правилну
примјену метода рада, поступака или стручних
техника.
ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА: Контакти
унутар основне и унутрашње организационе
јединице у којој је систематизовано радно мјесто.
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1“.
(2) У истом члану ставу (2) тачка 7. брише
се.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику општи-
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не Прњавор“.
Број: 01/1-022-50/17
Датум: 10.03.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.

10.03.2017.

Одлуку о допунама Статута Јавне установе Центар за
социјални рад Прњавор, начелник општине доноси
сљедећи
ЗАКЉУЧАК

135
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”
број 97/16) и члана 41. Статута општине Прњавор
(“Службени гласник општине Прњавор” број 14/14),
Начелник општине Прњавор доноси
ПРАВИЛНИК
о допунама Правилника о платама запослених у
Општинској управи општине Прњавор
Члан 1.
(1) У Правилнику о платама запослених у
Општинској управи општине Прњавор („Службени
гласник општине Прњавор“ број 9/16, 27/16, 28/16 и
31/16) у члану 3. тачки 2) у Одјељењу за локални
економски развој и друштвене дјелатности послије
подтачке 1. додаје се подтачка 2. која гласи:
„2. Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности – 10 %“.
(2) У истом члану тачки 5. у Одјељењу за
финансије подтачка 6. мијења се и гласи:
„6. Стручни сарадник за послове у модулу
обавеза – 20 %“.
(3) У истом члану тачки 7. у Одјељењу за
стамбено – комуналне послове и инвестиције послије
подтчаке 2. додаје се подтачка 3. која гласи:
„3. Самостални стручни сарадник за послове
из области комуналних дјелатности – 20 %“.
(4) У истом члану тачки 9. у Служби за јавне
набавке и заједничке послове послије подтчаке 3.
додаје се подтачка 4. која гласи:
„4. Стручни сарадник за заједничке послове
– 30 %“.
(5) У истом члану тачки 11. у Кабинету
начелника подтачке 3. и 6. мијењају се и гласе:
„3. Шеф Одсјека за цивилну заштиту – 20 %,
6. Самостални стручни сарадник за односе са
јавношћу – 20 %“.

I
Даје се сагласност на Одлуку о допунама
Статута Јавне установе Центар за социјални рад
Прњавор број 05-530.4-07/17 од 24.02.2017. године.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 01/1-014-82/17
Датум: 10.03.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 17. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, бр.
68/07, 109/12 и 44/16) и члана 2. Одлуке о допунама
Одлуке о оснивању Јавне установе Центар за
социјални рад Прњавор („Службени гласник
општине Прњавор“, број 3/17) Управни одбор Јавне
установе Центар за социјални рад Прњавор, на
сједници одржаној дана 24.02.2017. године донио је
ОДЛУКА
о допунама Статута Јавне установе
Центар за социјални рад Прњавор
Члан 1.
У Статуту Јавне установе Центар за социјални
рад Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“ бр. 22/16) у члану 16. послије ријечи
„социолог“ додају се ријечи: „менаџер социјалне
политике и социјалне заштите“, а након затворене
заграде додају се зарез и ријечи: „или лица која имају
високу стручну спрему економских усмјерења“.
Члан 2.

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Прњавор”.
Број: 01/1-022-51/17
Датум: 10.03.2017. године

Начелник
Дарко Томаш, с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 97/16), у вези са чланом 19. став 3. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), а
разматрајући захтјев Јавне установе Центар за
социјални рад Прњавор, за давање сагласности на

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Прњавор“.
Број: 05-530.4-07/17
Датум: 24.02.2017. године

Предсједник
Управног одбора
Милена Радоњић, с.р.

10.03.2017.
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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.

