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На основу члана 22. Закона о заштити и спа- 

савању у ванредним ситуацијама („Службени гла- 

сник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 

43. Закона о заштити становништва од заразних боле- 

сти („Службени гласник Републике Српске“, број 

90/17, 42/20), члана 59. и 82. Закона о локалној са- 

моуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 6. Одлуке о организацији и 

функционисању цивилне заштите у области заштите 

и спасавања општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/15) и члана 67. и члана 

88. став 1. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), а на 

приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације 

Начелник општине Прњавор доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

o измјени Наредбе о регулисању рада 

трговинских, угоститељских, занатских, 

услужних и других објеката и служби на подручју 

општине Прњавор 

 

 1. У Наредби о регулисању рада тргови- 

нских, угоститељских, занатских, услужних и других 

објеката и служби на подручју општине Прњавор 

број 01/1-014-187/21 од 26.04.2021. године („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 20/21) тачка 

10. мијења се и гласи: 

 „10. Од 26.04.2021. до 10.05.2021. године 

дозвољавају се организоване рекреативне и тренажне 

активности спортских организација и спортиста у 

групама до 30 лица као и такмичарске активности 

спортских организација и спортиста који спортска 

такмичења обављају на отвореном (атлетика, ауто и 

мото спорт, ваздухопловни спортови, бициклизам, 

фудбал, кајак, рафтинг, планинарство, спортови 

подводних активности, смучање, спортски риболов, 

веслање, стреличарство, тенис и коњички спортови) 

те професионалне такмичарске активности спо- 

ртских организација и спортиста који такмичења 

обављају у затвореном, без присуства публике или 

других лица која нису акредитована од стране орга- 

низатора.“ 

 2. Ова наредба ступа на снагу одмах, а обја- 

виће се у „Службеном гласнику општине Прњавор“. 

  

Број: 01/1-014-187-1/21                       Начелник 

Датум: 27. април 2021. године     Дарко Томаш, с.р. 
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 На основу члана  59. став 1. тачка 8. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16 и 36/19) начелник општи- 

не Прњавор доноси  

 

П Р А В И Л Н И К 

о  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 Пр- 

њавор“ 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, 8/20 

27/20, 39/20, 41/20, 55/20, 11/21 и 19/21)  у члану 57. 

послије тачке 7. додаје се тачка 8. и гласи:  

 „8. Савјетник начелника за економске по- 

слове  

 Опис послова радног мјеста: Опис послова:  

 - врши најсложеније послове из дјелокруга 

општинске управе који захтијевају посебну стру- 

чност, самосталност и одговорност у раду у области 

економског развоја општине и одрживог развоја, 

 - савјетује начелника о појединим еконо- 

мским питањима, 

 - даје мишљење на акте из надлежности 

начелника, 

 - подстиче предузетничке иницијативе и ја- 

вно приватно партнерство,  

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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 - иницира измјене прописа ради стварања по- 

подстицајног амбијента за развој општине, 

 - прати усвојене стратегије и политике, стра- 

тешке планове, 

 - учествује у припреми информација, извје- 

штаја, анализа и других материјала из надлежне обла- 

сти, 

 - обавља и друге послове по налогу наче- 

лника. 

 Самосталност у раду: Веома висок степен 

самосталности у раду, повремено ограничен општим 

и посебним инструкцијама начелника општине. 

 Одговорност: Одговоран је за тачност пода- 

така и информација, за стручну заснованост и реа- 

лност датих процјена и приједлога.  

 Одговоран је за стручно и благовремено 

извршење повјерених послова и задатака утврђених 

програмима, плановима, пројектима и другим акти- 

ма. За свој рад одговоран је начелнику општине. 

 Пословна комуникација: Контакти унутар 

и изван органа општине којима је потребно да се  

дјелотворно приме и пренесу информације, прије- 

длози, препоруке и стручна знања која служе оства- 

ривању циљева рада општине. 

 Статус и категорија радног мјеста: Посе- 

бан статус. Савјетник се ангажује за обављање по- 

слова за вријеме трајања мандата начелника општи- 

не.  

Не разврстава се. 

Број извршилаца: Један (1)  

Посебни услови за обављање: Висока стру- 

чна спрема, четворогодишњи студиј, економски 

факултет или први циклус студија са најмање 240 

ЕCTS бодова или еквивалент, најмање три године 

радног искуства у траженом степену образовања, 

познавање рада на  рачунару.“ 
 

Члан 2.  

 Овај правиник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01/1-022-56/21                            Начелник 

Датум: 27. април 2021. године     Дарко Томаш, с.р.
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