
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Ул. Светог Саве, број 10.  

Телефон: (051) 660-340 

е-маил: skupstina@prnjavor.ba 

Одговорни уредник: Сретко Аулић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

10. јануар 2020. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 1              Година 56. 
 

Издавач:  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 

                                      
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 

1 
 

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  измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе општине Прњавор 

 

Члан 1. 

(1) У Правилнику о унутрашњој организа- 

цији и систематизацији радних мјеста Општинске 

управе општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 34/17, 35/17, 1/18, 7/18, 

14/18, 20/18, 21/18, 22/18, 24/18, 13/19, 15/19, 16/19 и 

20/19) у члану 5. у ставу (1), тачки 1), подтачки 8. 

ријечи „и цивилну“ бришу се. 

(2) У истом ставу, у тачки 3), послије по- 

дтачке 2. додаје се подтачка 3. која гласи „Одсјек за 

цивилну заштиту“. 

 

Члан 2. 

(1) У члану 49. у Одјељењу за општу управу, 

у ставу (1), у тачки 5. у тексту „Број извршилаца“ 

ријеч и број: “Један (1)“ замјењују се ријечју и 

бројем: „Два (2)“, а у тексту „Посебни услови за 

обављање:“ послије ријечи „техничког“ додају се 

ријечи „или друштвеног“. 

(2) У истом члану, у ставу (2), у тачки 9. у 

тексту „Посебни услови за обављање:“ умјесто 

ријечи „смјер пословно-правни техничар“ треба до 

стоји „друштвеног смјера“. 

 

Члан 3. 

У члану 55. у Одјељењу за стамбено-комуна- 

лне послове и инвестиције, у ставу (1), тачка 4. мије- 

ња се и гласи: 

4. Стручни савјетник за праћење реализације  

уговора и друга правна питања 
 

Опис послова радног мјеста: 

- покреће поступке јавних набавки у складу 

са Планом јавних набавки, 

- прати реализацију уговора закључених на 

основу проведених поступака јавних набавки и одго- 

воран је за њихову уредну реализацију, 

- обавља све правне послове из области 

комуналне дјелатности,  

- ради на изради мјесечних и годишњих пла- 

нова из дјелокруга рада одјељења, 

- припрема за скупштину информације, извје- 

штаје, анализе и одговоре на одборничка питања из 

надлежности одјељења, 

- прати реализацију одлука и закључака ску- 

пштине општине и начелника општине који се одно- 

се на дјелатности одјељења, 

- прати унапређење система управљања 

квалитетом из дјелокруга рада одјељења, 

- прати садржај WEB странице општине из 

дјелокруга рада одјељења, те координише ажури- 

рање и допуну нових информација,  

- обавља све правне и друге послове које му 

одреди начелник одјељења. 

Категорија службеника: Трећа категорија. 

Стручни савјетник. 

Звање: Не разврстава се. 

Сложеност послова: Израда нормативних 

аката, те рјешавање сложених проблема и задатака, 

пружање савјета и стручне помоћи непосредном 

руководиоцу. 

Самосталност у раду: Степен самосталности 

који укључује повремени надзор, те општа и посебна 

упутства непосредног руководиоца. 

Одговорност: Одговорност за правилну при- 

мјену метода рада, поступака или стручних техника, 

те спровођења општих аката из одређене области. 

Пословна комуникација и коресподенција: 

Контакти унутар и изван органа у сврху прикупљања 

и размјене информација. 

Статус: Општински службеник. 

Број извршилаца: Један (1). 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 



2                       СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 1                           10.01.2020. 
 

Посебни услови за обављање: Висока стру- 

чна спрема, четворогодишњи студиј, дипл. правник 

или први циклус студија са најмање 240 ЕCTS 

бодова или еквивалент, најмање три године радног 

искуства у траженом степену образовања, положен 

стручни испит за рад у општинској управи, позна- 

вање рада на рачунару. 
 

Члан 4. 

У члану 62а. у Одсјеку за цивилну заштиту, 

у тачки 3. у тексту „Звање“ умјесто ријечи „трећег“ 

треба да  стоји „другог“, а у тексту „Посебни услови 

за обављање“  уместо ријечи „шест мјесеци“ треба да 

стоји „једна година“. 
 

Члан 5. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

 Број: 01/1-022-2/20                      Начелник 

Дана: 08.01.2020. године             Дарко Томаш, 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 и 36/19) и чланова 67. и 88. став 

1. Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18), начелник 

општине доноси следеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

1. Именује се Љубиша Шикарац за коорди- 

натора МЕГ пројекта, испред Општинске управе 

општине Прњавор. 

2. Именује се Зорица Сувајац за замјеника 

координатора МЕГ пројекта, испред Општинске 

управе општине Прњавор. 

3. За чланове тима на МЕГ пројекту испред 

Општинске управе општине Прњавор именују се:   

- Александар Његомировић, члан, 

- Наташа Радуловић, члан, 

- Далибор Прерадовић, члан.  

4. Задатак координатора и замјеника коорди- 

натора МЕГ пројекта јесте сарадња са менаџментом 

пројекта, те реализација планираних активности, у 

складу са одређеном временском динамиком. 

5. Задатак тима на МЕГ пројекту је коорди- 

нација и имплементација пројектних активности у 

оквиру Пројекта општинског околишног и еконо- 

мског управљања (МЕГ), који финанасира Влада 

Швајцарске, а реализује Развојни програм Уједиње- 

них нација у БиХ (УНДП). 

6. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

7. Ступањем на снагу овог рјешења ставља се 

ван снаге рјешење, број: 01/1-014-118-1/17 од 12.04. 

2017. године. 

8. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Број: 01/1-014-118-2/17                     Начелник 

Дана: 01.10.2019. године             Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16 и 36/19) и члана 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 ку- 

лтуру Прњавор за давање сагласности на Правилник 

о измјенама и допунама Правилника о организацији 

рада и систематизацији радних мјеста, начелник 

општине доноси следећи 

 

З А К Љ У Ч А К  

 
I 

Даје се сагласност на Правилник о измје- 

нама и допунама Правилника о организацији рада и 

систематизацији радних мјеста ЈУ Центар за културу 

Прњавор, број: 01/1-1/20 од 08.01.2020. године. 

 

II 

 Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“.  

 

Број: 01/1-014-4/20                              Начелник 

Дана: 10.01.2020. године             Дарко Томаш, с.р. 

 
ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПРЊАВОР 
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На основу члана 17. став 4. Статута Јавне 

установе Центар за културу Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 28/17 и 23/18),  

директор установе доноси 

                                       
П Р А В И Л Н И К   

о измјенама и допунама Правилника o организацији 

рада и систематизацији радних мјеста 

 
Члан 1. 

У Правилнику о организацији рада и систе- 

матизацији радних мјеста Јавне уатанове Центар за 

културу („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 29/17 и 6/18), у члану 6. иза ријечи „домена“ 

додају се ријечи „водитељ послова Центра за обра- 

зовање одраслих“ и запета. 

 
Члан 2. 

У члану 12. Правилника иза тачке 1. додаје 

се тачка 2. и гласи: 

 

2. ВОДИТЕЉ ПОСЛОВА ЦЕНТРА ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

СТАТУС: Радник. 

    УСЛОВИ: ВСС друштвеног смјера, три го- 

дине радног искуства, познавање рада на рачунару. 

  СЛОЖЕНОСТ: Сложени стручни послови. 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1, 

 

a тачке: 2, 3, 4, 5, 6. и 7. постају 3, 4, 5, 6, 7. и 8. 
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Члан. 3 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“, уз претходну сагласности начелника 

општине Прњавор. 

 

Број: 01/1-1/20                                      Директор 

Датум: 08.01.2020. године          Дуња Пиљагић, 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. 


