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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  измјени и допуни 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 
Прњавор“, број 34/17, 35/17, 1/18, 7/18, 14/18, 20/18, 
21/18, 22/18, 24/18, 13/19, 16/19, 20/19, 1/20, 5/20 и 
8/20) у члану 57. став (1) послије тачке 5. додаје се 
тачка 6. која гласи:  
 „6. Стручни сарадник за послове прото- 
кола 
 Опис послова радног мјеста: 
 - врши оперативно – стручне послове на реа- 
лизацији заказаних радних састанака и посјета за 
потребе начелника, замјеника начелника, предсје- 
дника Скупштине и потпредсједника Скупштине, 
 - врши оперативно – стручне послове на 
реализацији протокола за свечане сједнице и пријеме 
које организује начелник општине, те организовању 
и обиљежавању значајних датума и догађаја и ма- 
нифестација које организује Кабинет начелника или 
у којима учествују органи Општине Прњавор, 
 - врши оперативно – стручне послове на 
имплементацији система управљања квалитетом по 
систему ИСО 9001:2015 у оквиру надлежности ка- 
бинета, 
 - врши оперативно – стручне послове на реа- 
лизацији сарадње са органима, организацијама и 
институцијама, у оквиру овлашћења кабинета или по 
овлашћењу начелника општине, 

 - по потреби обавља послове возача наче- 
лника општине, 
 - обавља и друге послове које му повјери 
шеф кабинета и начелник општине. 
 Категорија службеника: 
 Седма категорија 
 Стручни сарадник 
 Звање:  
 Стручни сарадник - првог звања 
 Сложеност послова:  
 Рутински послови са великим бројем међу- 
собно повезаних задатака у којима се примјењују 
једноставно и прецизно утврђене методе рада и по- 
ступци. 
 Самосталност у раду: 
 Самосталност у раду ограничена је повре- 
меним надзором и помоћи непосредног руководиоца 
у рјешавању сложених стручних питања.  
 Одговорност:  
 Самосталност у раду ограничена је надзором 
и помоћи непосредног руководиоца у рјешавању 
стручних питања. 
 Пословна комуникација и коресподенција:  
 Контакти унутар основне и унутрашње орга- 
низационе јединице у којој је систематизовано радно 
мјесто.                                                                        
 Статус: 
 Општински службеник 
 Број извршилаца: 
 Један (1) 
 Посебни услови за обављање: 
 Средња стручна спрема у четворогодишњем 
трајању, друштвеног или техничког смјера, најмање 
двије године радног искуства у траженом степену 
образовања, положен возачки испит „Б“ категорије, 
положен стручни испит за рад у Општинској управи, 
познавање рада на рачунару.“ 
 

Члан 2. 
 У члану 62. у тачки 2. у тексту „Број изврши- 
лаца:“ ријеч и број „Два (2)“ замјењују се ријечју и 
бројем „Један (1).“ 
 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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Члан 3. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-63/20                    Начелник 
Дана: 18. мај 2020. године        Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 59. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16 и 36/19), члана 79. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоу- 
праве („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16), члана 20. Правилника о јединственим проц- 
дурама за попуњавање упражњених радних мјеста у 
градској, односно општинској управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 42/17) и члана 67. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), начелник 
општине доноси сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Конкурсне комисије 

 
 1. У Конкурсну комисију за спровођење 
поступка по Јавном конкурсу за попуњавање упра- 
жњених радних мјеста службеника у Општинској 
управи општине Прњавор (у даљем тексту: Коми- 
сија) именују се: 

1) Паулина Јеврић, службеник, предсједник, 
2) Бесима Мујанић, службеник, члан, 
3) Ивана Декет, службеник за управљање 

људским ресурсима, члан, 
4) Дарио Влајић, са листе стручњака, члан, 
5) Радојица Ђукић, са листе стручњака, члан. 

 2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу 
са законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за 
попуњавање упражњених радних мјеста службеника 
у Општинској управи општине Прњавор на неодре- 
ђено вријеме, што укључује контролу испуњавања 
услова, обављање улазног интервјуa са кандидатима 
и сачињавање листе за избор кандидата по редо- 
слиједу кандидата, на начин одређен Законом о 
службеницима и намјештеницима у органима једи- 
нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 
блике Српске“, број 97/16) и Правилником о једи- 
нственим процедурама за попуњавање упражњених 
радних мјеста у градској, односно општинској 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
42/17). Конкурсна комисија ће доставити начелнику 
општине листу за избор кандидата са записницима о 
предузетим радњама у току изборног поступка. 
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
Број: 01/1-120-19-1/20                            Начелник 
Дана: 5. мај 2020. године                Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној само- 

управи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16 и 36/19), члана 161. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне само- 
управе („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16), члана 44. Правилника о јединственим проце- 
дурама за попуњавање упражњених радних мјеста у 
градској, односно општинској управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 42/17) и члана 67. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), начелник 
општине Прњавор доноси сљедеће 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Конкурсне комисије 
 
1. У Конкурсну комисију за спровођење по- 

ступка по Јавном конкурсу за попуњавање упра- 
жњеног радног мјеста намјештеника у Општинској 
управи општине Прњавор (у даљем тексту: Конку- 
рсна комисија) именују се:  

1) Милоранка Лазаревић, службеник, пре- 
дсједник, 

2) Дијана Милијаш Трипуновић, службеник, 
члан, 

3) Ивана Декет, службеник за управљање 
људским ресурсима, члан. 

2. Задатак Конкурсне комисије је да у скла- 
ду са законом спроведе поступак по Јавном конку- 
рсу за попуњавање упражњеног радног мјеста намје- 
штеника у Општинској управи општине Прњавор, 
што укључује контролу испуњавања услова, обавља- 
ње интервјуa са кандидатима и сачињавање листе за 
избор кандидата по редослиједу кандидата, на начин 
одређен Законом о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе („Службе- 
ни гласник Републике Српске“, број 97/16) и Прави- 
лником о јединственим процедурама за попуњавање 
упражњених радних мјеста у градској, односно 
општинској управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 42/17). Конкурсна комисија ће доста- 
вити начелнику општине листу за избор кандидата 
са записницима о предузетим радњама у току избо-         
рног поступка. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“. 

4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
Број: 01/1-120-19-2/20                            Начелник 
Дана: 5. мај 2020. године               Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана 59. Закона о локалној само- 
управи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16 и 36/19), члана 98. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне само- 
управе („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16) и члана 67. Статута општине Прњавор („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 
12/18), начелник општине доноси сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Конкурсне комисије 
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 1. У Конкурсну комисију за спровођење 
поступка по Јавном конкурсу за пријем приправника 
у Општинској управи општине Прњавор (у даљем 
тексту: Комисија) именују се: 

1) Бесима Мујанић, службеник, предсје- 
дник, 

2) Ивана Декет, службеник за управљање 
људским ресурсима, члан, 

3) Синиша Тешановић, службеник, члан. 
 2. Задатак Конкурсне комисије је да у складу 
са законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за 
пријем приправника у Општинској управи општине 
Прњавор, што укључује контролу испуњавања усло- 
ва, обављање улазног интервјуa са кандидатима и 
сачињавање листе за избор кандидата по редослиједу 
кандидата, на начин одређен Законом о службени- 
цима и намјештеницима у органима јединице лока- 
лне самоуправе („Службени гласник Републике Ср- 
пске“, број 97/16) и Правилником о поступку запо- 
шљавања приправника у Општинску управу општи- 
не Прњавор („Службени гласник општине Прњавор, 
број 17/17). Конкурсна комисија ће доставити наче- 
лнику општине листу за избор кандидата са записни- 
цима о предузетим радњама у току изборног по- 
ступка. 
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном доноше- 
ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 4. Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 
Број: 01/1-123-1/20                                 Начелник 
Дана: 8. мај 2020. године               Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 19/19), 
Начелник општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру буџетског корисника ЈУ Центар за 
културу Прњавор у укупном износу од 1.190,50 КМ. 

 
II 

Износ од 1.190,50 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 511300 Набавка опреме у износу од 

1.133,50 КМ (буџетски корисник број 08180011 – 
ЈУ Центар за културу Прњавор),  

 са конта 638100 Издаци за наканаде плата за 
породиљско одсуство и за вријеме боловања који 
се рефундирају од фондова обавезног социјалног 
осигурања у износу од 57,00 КМ (буџетски 
корисник број 08180011 – ЈУ Центар за културу 
Прњавор),  

 на конто 412500 Расходи за текуће одржавање у  

износу од 1.190,50 КМ (буџетски корисник број 
08180011 – ЈУ Центар за културу Прњавор). 
 Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на пре- 
тходно наведеној позицији на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 
дио овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.        
 

Број: 01/1-401-79/20                            Начелник 
Дана: 03. април 2020. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, број 19/19), 
Начелник општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у оквиру организационе јединице Одсјек за циви- 
лну заштиту у укупном износу од 6.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 6.000,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412900 Средства за обуку структура 

заштите и спасавања у износу од 2.000,00 КМ 
(организациона јединица број 00750126 – Одсјек 
за цивилну заштиту),  

 са конта 416100 Средства за санацију штета од 
елементарних непогода у износу од 1.000,00 КМ 
(организациона јединица број 00750126 – Одсјек 
за цивилну заштиту),  

 са конта 511300 Набавка опреме - цивилна зашти- 
та у износу од 3.000,00 КМ (организациона 
јединица број 00750126 – Одсјек за цивилну за- 
штиту),  

 на конто 412900 Средства за оперативно 
спровођење мјера и активности цивилне заштите 
у систему заштите и спасавања у износу од 
6.000,00 КМ (буџетски корисник број 00750126 – 
Одсјек за цивилну заштиту). 
 Реалокацију буџетских средстава потребно 

је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно наведеној позицији на основу захтјева за реалока- 
цију буџетских средстава, а који је саставни дио овог 
закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.        
 
Број: 01/1-401-95-1/20                            Начелник 
Дана: 03. април 2020. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), Наче- 
лник општине доноси следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

о реалокацији буџетских средстава 
 

I 
Одобрава се реалокација буџетских средста- 

ва у између организационе јединице Одјељења за ста- 
мбено - комуналне послове и инвестиције и Одсјек за 
цивилну заштиту у укупном износу од 11.000,00 КМ. 

 
II 

Износ од 11.000,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 
 са конта 412800 Зимско одржавање локалних 

путева, улица, тротоара, тргова и др. у износу од 
11.000,00 КМ (организациона јединица број 
00750170 – Одјељење за стамбено - комуналне 
послове и инвестиције),  

 на конто 511300 Набавка опреме - цивилна зашти- 
та у износу од 2.000,00 КМ (организациона једи- 
ница број 00750126 – Одсјек за цивилну заштиту),  

 на конто 412900 Средства за оперативно спро- 
вођење мјера и активности цивилне заштите у 
систему заштите и спасавања у износу од 4.000,00 
КМ (буџетски корисник број 00750126 – Одсјек 
за цивилну заштиту), 

 на конто 412900 Средства за боравак лица у 
локалном карантину у износу од 5.000,00 КМ 
(буџетски корисник број 00750126 – Одсјек за 
цивилну заштиту), 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно наведеним позицијама на основу захтјева за 
реалокацију буџетских средстава, а који је саставни 
дио овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.        
 
Број: 01/1-401-95-2/20                           Начелник 
Дана: 09. април 2020. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону једи- 
ницу Одјељење за локални економски развој и дру- 
штвене дјелатности у износу од 500,00 КМ.  
 

II 
Износ од 500,00 KM утврђен чланом I овог 

закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

500,00 КМ (99999999 - Трезор општине Прња- 
вор), 

 на конто 416100 – Средства за једнократне помо- 
ћи у износу од 500,00 КМ (организациона једини- 
ца број 00750150 – Oдјељење за локални еконо- 
мски развој и друштвене дјелатности). 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Министа- 
рства финансија, ради обезбјеђења средстава на пози- 
цији 416100 – Средства за једнократне помоћи, са 
које ће се финансирати новчана помоћ Секулић (Ми- 
лоша) Данијели, самохраној мајци двоје малољетне 
дјеце чији је умрли супруг био борац Војске Репу- 
блике Српске. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 

ња и биће објављен у «Службеном гласнику 
општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-532-113/20                            Начелник 
Дана: 08. април 2020. године        Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 15/17 и 12/18), члана 9. Одлуке o извршењу 
буџета општине Прњавор за 2020. годину („Службе- 
ни гласник општине Прњавор“, број 19/19), и члана 
3. Одлуке о коришћењу средстава буџетске резерве 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19), 
Начелник општине доноси сљедећи 

                               
ЗАКЉУЧАК 

о реалокацији средстава буџетске резерве 
 

I 
Одобрава се реалокација средстава буџетске 

резерве са Трезора општине на организациону 
јединицу Одјељење за локални економски развој и 
друштвене дјелатности у износу од 1.384,84 КМ.  

 
II 

Износ од 1.384,84 KM утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на сљедећи начин: 
 са конта 372200 – Буџетска резерва у износу од 

1.384,84 КМ (99999999-Трезор општине Прњавор), 
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 на конто 415200 – Средства за подстицај и развој 

спорта у износу од 1.384,84 КМ (организациона 
јединица број 00750150 – Oдјељење за локални 
економски развој и друштвене дјелатности). 
 

Реалокацију средстaва потребно је извршити 
на основу Процедуре уноса средстава буџетске резе- 
рве у систем трезора објављене од стране Мини- 
старства финансија, ради обезбјеђења средстава на 
позицији 415200 - Средства за подстицај и развој спо- 
рта, која ће се дозначити Спортском савезу општине 
Прњавор, за плаћање дијела трошкова насталих орга- 
низацијом манифестације „Избор спортисте општине  

 
 
 
 

Прњавор“. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном доно- 

шења и биће објављен у «Службеном гласнику 
општине Прњавор». 

 
Број: 01/1-434-47/20                              Начелник 
Дана: 23. април 2020. године        Дарко Томаш, с.р. 
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