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

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19) начелник општине 

Прњавор доноси  

 

П Р А В И Л Н И К 

о  измјенaма и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе општине Прњавор 

 

Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 

њавор“ број 34/17, 35/17, 1/18, 7/18, 14/18, 20/18, 

21/18, 22/18 и 24/18) у члану 49. став (2) у Одјељењу 

за општу управу, додаје се нова тачка 9. која гласи: 

„9. Административно-технички радник 

Опис послова радног мјеста: 

-  врши доставу предмета и аката кроз 

интерну доставну књигу организационим јединицама 

општинске управе, 

-  врши доставу писмена општинске управе 

грађанима, привредним друштвима, јавним уста- 

новама и предузећима и друго, 

- по потреби обавља дактилографске послове 

приликом сачињавања записника општинских коми- 

сија, 

-  врши преузимање поштанских пошиљака 

за општинску управу из поште, 

-  води доставну књигу за мјесто, књигу 

примљене и достављене поште (за пошту на име), 

књигу рачуна, књигу обичне поште, помоћну књигу 

Одјељења за општу управу и отпремну књигу поште, 

-  доставља потписане рачуне Одјељењу за 

финансије кроз књигу рачуна, 

-  отпрема пошту у физичком облику при 

чему провјерава да ли је писмено правилно адре- 

сирано и да ли је означен начин отпреме о чему 

упозорава надлежног службеника, 

-  обавља умножавање материјала за потребе 

општинске управе, 

-  стара се о уредности огласне табле, оба- 

вља и друге послове које му одреди шеф одсјека и 

начелник одјељења. 

Сложеност: Једноставни послови који обу- 

хватају мањи број међусобно повезаних задатака у 

којима се примјењују једноставни методи и технике. 

Самосталност у раду: Самосталност у раду 

ограничена је надзором и помоћи непосредног 

руководиоца. 

Одговорност: Одговоран за правилну при- 

мјену метода рада и поступака. 

Пословна комуникација: Контакти унутар 

основне и унутрашње организационе јединице у 

којој је систематизовано радно мјесто. 

Статус: Намјештеник распоређен на техни- 

чке послове. 

Број извршилаца: Један (1). 

Посебни услови за обављање: Средња стру- 

чна спрема у четворогодишњем трајању, смјер 

пословно-правни техничар, најмање 6 мјесеци ра- 

дног искуства у траженом степену образовања и 

познавање рада на рачунару.“ 

                                                    

Члан 2. 

У члану 51. став (1) у Oдјељењу за инспе- 

кцијске послове, додаје се нова тачка 4. која гласи: 

4. Радник на одржавању службених мото- 

рних возила  

Опис послова радног мјеста: 

- води евиденцију о употреби возила и 

исправности вођења путних налога, 

- стара се о одржавању возила која користе 

службеници одјељења, 

- води рачуна о регистрацији службених 

моторних возила, 

- у случају потребе обавља послове превоза 

по налогу начелника одјељења у сврху обављања 

службених послова, 

- обавља и друге послове које му повјери 

начелник одјељења. 

Сложеност послова: Једноставни послови ко-  
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ји обухватају мањи број међусобно повезаних 

задатака у којима се примјењују једноставни методи 

и технике. 

Самосталност у раду: Самосталност у раду 

ограничена је надзором и помоћи непосредног 

руководиоца. 

Одговорност: Одговорност за правилну 

примјену метода рада и поступака. 

Пословна комуникација: Контакти унутар 

основне и унутрашње организационе јединице у 

којој је систематизовано радно мјесто. 

Статус: Намјештеник распоређен на техни- 

чке послове. 

Број извршилаца: Један (1). 

Посебни услови за обављање: Средња стру- 

чна спрема V степен, најмање једна година радног 

искуства, положен возачки испит „Б“ категорије. 
 

Члан 3. 

(1) У члану 55. став (1) у Одјељењу за 

стамбено-комуналне послове и инвестиције, у тачки 

6. у тексту „Звање“ ријеч „другог“ замјењују се 

ријечју “првог“, а у тексту „Посебни услови за 

обављање “ ријеч „двије“ замјењују се ријечју “три“. 

(2) У истом члану и ставу, у тачки 8. у тексту 

„Звање“ ријеч „трећег“ замјењују се ријечју “другог“, 

а у тексту „Посебни услови за обављање“ ријечи 

„шест мјесеци“ замјењује се ријечима “годину дана“. 

(3) У истом члану и ставу, тачка 9. брише се, 

а досадашња тачка 10. постаје тачка 9. 
 

Члан 4. 

У члану 59. у Територијалној ватрогасној  

јединици, у тачки 3. у тексту „Број извршилаца“ 

ријеч и број „Дванаест (12)“ замјењују се ријечју и 

бројем „Тринаест (13)“. 

 
Члан 5. 

(1) У члану 61. у Одсјеку за јавне набавке, 

права питања и прописе, у тачки 2., 3. и 4. у тексту 

„Посебни услови за обављање“ ријеч „пет“ 

замјењује се ријечју „три“. 

(2) У устом члану, у тачки 2. и 4. у тексту 

„Посебни услови за обављање“  ријечи „положен 

правосудни испит“ замјењују се ријечима “положен 

стручни испит за рад у општинској управи или 

правосудни испит“.  

 
Члан 6. 

(1) У члану 62. у Одсјеку за заједничке 

послове, у тачки 2. у тексту „Број извршилаца“ ријеч 

и број „Један (1)“  замјењују се ријечју и бројем „Два 

(2)“. 

(2) У истом члану, у тачки 4. у тексту 

„Посебни услови за обављање“ ријечи „Средња 

стручна спрема III степен“ замјењују се ријечима 

“Средња стручна спрема V степен“. 

 
Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01/1-022-91/19                      Начелник     

Датум: 19. јул 2019. године           Дарко Томаш, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светог Саве бр. 10. Телефон 051/660-340, е-маил: skupstina@prnjavor.ba 

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


