
 

 

 

 

 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 

Ул. Светог Саве, број 10.  

Телефон: (051) 660-340 

е-маил: skupstina@prnjavor.ba 

Одговорни уредник: Војиславка Гатарић 

Штампа: Стручна служба СО-е   

 

21. мај 2021. године 
 

ПРЊАВОР 
 

Број 25            Година 57. 
 

Издавач:  

Скупштина општине Прњавор 

Рачун јавних прихода: 

број 555-007-00215707-29 код 

«Нова банка» филијала Бањалука 

шифра Јавних прихода 722521 

                                      
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гла- 

сник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и чла- 

на 37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 

15/17 и 12/18) Скупштина општине Прњавор је на 

својој 4. сједници одржаној дана 20. маја 2021. 

године, донијела 
 

РЈЕШЕЊЕ  

о разрјешењу дужности чланова Комисије за 

избор и именовање Скупштине општине 

Прњавор скупштинског сазива 2020-2024. године 
 

 1. Члановима Комисије за избор и имено- 

вање Скупштине општине Прњавор: 

 - Дражен Микић, предсједник, 

 - Борис Жижак, замјеник предсједника, 

 - Милан Петровић, члан, 

 - Небојша Тодић, члан, 

 - Горан Шарчевић, члан, 

престаје чланство у радном тијелу са даном 20.5. 

2021. године. 
 

Број: 01-111-19/21                               Предсједник 

Датум: 20. мај 2021. год.             Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гла- 

сник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и чла- 

на 37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 

15/17 и 12/18) Скупштина општине Прњавор је на 

својој 4. сједници одржаној дана 20. маја 2021. 

године, донијела 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Комисије за избор и именовање 

Скупштине општине Прњавор скупштинског  

сазива 2020-2024. године 

 

 1. У Комисију за избор и именовање Ску- 

пштине општине Прњавор изабрани су: 

1) Милан Петровић, предсједник, 

2) Горан Шарчевић, замјеник предсједника, 

3) Вукашин Бацковић члан, 

4) Миле Шљивић, члан, 

5) Милорад Кондић, члан. 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гла- 

снику општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-20/21                              Предсједник 

Датум: 20. мај 2021. год.             Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 27. 

став 1. тачка 5. Закона о статусу функционера 

јединице локалне самоуправе („Службени гла- 

сник Републике Српске“, бр. 96/05 и 98/13), чла- 

на 37. став 2. тачка 23. Статута општине Пр- 

њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 

15/17 и 12/18) и члана 227. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17) Ску- 

пштина општине Прњавор на сједници одржа- 

ној 20. маја 2021. године, донијела је 
 

РЈЕШЕЊЕ 

o разрјешењу предсједника Скупштине општине 

Прњавор 
 

 1. Жељко Симић разрјешава се дужности 

предсједника Скупштине општине Прњавор, са 

даном 20.5.2021. године, због неправилности у раду. 

 2. Права по основу радног односа и 

престанка функције именованом из претходне 

тачке утврдиће надлежни орган у складу са 

Законом. 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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 3. Ово рјешење ступа на снагу даном до- 

ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-21/21                           Потпредсједник 

Датум: 20. мај 2021. год.           Скупштине општине         

Прњавор,                                     Небојша Тодић, с.р.                                                          
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени гла- 

сник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), а у 

вези са чланом 4. Закона о статусу функционера 

јединице локалне самоуправе (“Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 96/05 и 98/13), члана 37. 

став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 

15/17 и 12/18), члана 227. Пословника o раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/174, 23/17 и 32/17) 

Скупштина општине Прњавор нa 4. Сједници 

одржаној дана 20.05.2021. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору предсједника Скупштине општине 

Прњавор 

 

 1. За предсједника Скупштине општине Пр- 

њавор на вријеме трајања мандата Скупштине 

општине изабран је Мирко Буквић, одборник 

Скупштине општине Прњавор. 

 2. Именовани из тачке 1. овог рјешења 

је у складу са законом функционер општине, а 

своју дужност обавља са статусом запосленог 

лица на основу рјешења о радном односу на 

мандатни период који ће донијети Комисија за 

избор и именовање Скупштине општине. 

 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-22/21                           Потпредсједник 

Датум: 20. мај 2021. год.           Скупштине општине         

Прњавор,                                     Небојша Тодић, с.р.                                                          
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На основу члана 46. и члана 48. став 2, 3. и 6. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 37. 

став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ бр. 15/17 и 12/18), 

Скупштина општине Прњавор на 4. Сједници, одр- 

жаној дана 20. маја 2021. донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају дужности 

између предсједникā Скупштине општине 

Прњавор 

 

 1. Именује се Комисија за примопредају 

дужности између предсједникā Скупштине општине 

Прњавор, на период од четири године, са могу- 

ћношћу поновног именовања, у саставу: 

1) Милан Петровић, предсједник Комисије, 

2) Вукашин Бацковић, замјеник предсје- 

дника, 

3) Драган Радић, члан, 

4) Бојан Суботић, замјеник члан, 

5) Миле Шљивић, члан, 

6) Бранко Декет, замјеник члана. 

 2. Задатак Комисије је да изврши при- 

мопредају дужности између предсједникā Ску- 

пштине општине Прњавор у складу са чл. 46. и 47. 

Закона о локалној самоуправи Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 

36/19). 

 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном до- 

ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-23/21                              Предсједник 

Датум: 20. мај 2021. год.             Скупштине општине         

Прњавор,                                       Мирко Буквић, с.р.                                                          
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. За- 

кона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 27. 

став 1. тачка 5. Закона о статусу функционера 

јединице локалне самоуправе („Службени гла- 

сник Републике Српске“, бр. 96/05 и 98/13) и 

члана 37. став 2. тачка 23. Статута општине Пр- 

њавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

бр. 15/17 и 12/18) Скупштина општине Прњавор 

је на својој 4. сједници одржаној дана 20. маја 2021. 

године, донијела 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрешењу потпредсједника Скупштине 

општине Прњавор 
 

 1. Небојша Тодић разрјешава се функције 

потпредсједника Скупштине општине Прњавор. 

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном до- 

ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Број: 01-111-24/21                              Предсједник 

Датум: 20. мај 2021. год.             Скупштине општине         

Прњавор,                                       Мирко Буквић, с.р.                                                          
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        На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гла- 

сник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), а у 

вези са чланом 4. Закона о статусу функционера 

јединице локалне самоуправе („Службени гла- 

сник Републике Српске“, бр. 96/05 и 98/13) и 

члана 37. став 2. тачка 23. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прња- 

вор“, бр. 15/17 и 12/18) Скупштина општине Пр- 

њавор је на својој 4. сједници одржаној дана 20. маја 

2021. године, донијела 
 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору потпредсједника Скупштине општине 

Прњавор 
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 1. За потпредсједника Скупштине општи- 

не Прњавор на вријеме трајања мандата Скупштине 

општине изабран је Милорад Кондић, одборник 

Скупштине општине Прњавор. 

 2. Именовани из тачке 1. овог рјешења 

је у складу са законом функционер општине, а 

своју дужност обавља са статусом запосленог 

лица на основу рјешења о радном односу на 

мандатни период који ће донијети предсједник 

Скупштине општине. 

 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број:01-111-25/21                                Предсједник 

Датум: 20. мај 2021. год.             Скупштине општине         

Прњавор,                                       Мирко Буквић, с.р.                                                          
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 50. 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. 

став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18), Скупштина општине Прњавор је, на 4. 

сједници одржаној 20. маја 2021. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

o разрјешењу дужности вршиоца дужности 

секретара Скупштине општине Прњавор 

 

 1. Сретко Аулић разрјешава се дужности 

вршиоца дужности секретара Скупштине општине 

Прњавор, због истека периода на који је именован, са 

даном 20.05.2021. годиине. 

 2. Именовани, права по основу радног 

односа након разрјешења остварује у складу са За- 

коном о службеницима и намјештеницима у орга- 

нима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16). 

 3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-26/21                              Предсједник 

Датум: 20. мај 2021. год.             Скупштине општине         

Прњавор,                                       Мирко Буквић, с.р.                                                          
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 На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 52. став 

4. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37. 

став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18) Скупштина општине Прњавор је, на 4. 

сједници одржаној 20. маја 2021. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

o именовању вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Прњавор 

 

 1. Војиславка Гатарић, именује се за врши- 

оца дужности секретара Скупштине општине 

Прњавор, почев од 20.05.2021. године, до окончања 

поступка именовања секретара Скупштине, а 

најдуже за период до 90 дана.  

 2. Ово рјешење ступа на снагу даном до- 

ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-27/21                              Предсједник 

Датум: 20. мај 2021. год.             Скупштине општине         

Прњавор,                                       Мирко Буквић, с.р.                                                          
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 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16 и 36/19), чл. 50, 55. став 3. и 56. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), Скупштина општине 

Прњавор је на 4. сједници, одржаној 20. маја 2021. 

године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу 

 

 1) Свјетлана Кузмановић, из Прњавора, ра- 

зрјешава се дужности вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу Општинске управе 

општине Прњавор, са даном 20.05.2021. године, због 

истека времена  на које је именована. 

 2) Именована, права по основу радног 

односа након разрјешења остварује у складу са 

Законом о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16).  

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-28/21                              Предсједник 

Датум: 20. мај 2021. год.             Скупштине општине         

Прњавор,                                       Мирко Буквић, с.р.                                                          
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 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16 и 36/19), чл. 50, 55. став 3. и 56. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), Скупштина општине 

Прњавор је на 4. сједници, одржаној 20. маја  2021. 

године, донијела   
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РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за локални економски развој и 

друштвене дјелатности 

 

 1) Љубиша Шикарац из Прњавора, разрје- 

шава се дужности вршиоца дужности начелника 

Одјељења за локални економски развој и друштвене 

дјелатности Општинске управе општине Прњавор,  

са даном 20.05.2021. године, због истека времена  на 

које је именован. 

 2) Именовани, права по основу радног 

односа након разрјешења остварује у складу са 

Законом о службеницима и намјештеницима у орга- 

нима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16).  

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-29/21                               Предсједник 

Датум: 20. мај 2021. год.             Скупштине општине         

Прњавор,                                       Мирко Буквић, с.р.                                                          
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16 и 36/19), чл. 50, 55. став 3. и 56. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 

блике Српске“, број 97/16) и члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18),  Скупштина општине 

Прњавор је на 4. сједници, одржаној 20.05.2021. 

године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за просторно уређење 

 

 1) Брано Жунић из Прњавора, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

просторно уређење Општинске управе општине 

Прњавор, са даном 20.05.2021. године, због истека 

времена  на које је именован.  

2) Именовани, права по основу радног 

односа након разрјешења остварује  у складу са За- 

коном о службеницима и намјештеницима у орга- 

нима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16).  

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Број: 01-111-30/21                               Предсједник 

Датум: 20. мај 2021. год.             Скупштине општине         

Прњавор,                                       Мирко Буквић, с.р.                                                          
 

242 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16 и 36/19), чл. 50, 55. став 3. и 56. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18),  Скупштина општине 

Прњавор је на 4. сједници, одржаној 20. маја 2021. 

године, донијела   

 
РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за финансије 

 
 1) Александар Његомировић, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности начелника Одјељења 

за финансије Општинске управе општине Прњавор, 

са даном 20.05.2021. године, због истека времена  на 

које је именован.  

2) Именовани, права по основу радног одно- 

са након разрјешења остварује у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16).  

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном до- 

ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 
Број: 01-111-31/21                               Предсједник 

Датум: 20. мај 2021. год.             Скупштине општине         

Прњавор,                                       Мирко Буквић, с.р.                                                          
 

243 
 

 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16 и 36/19), чл. 50, 55. став 3. и 56. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18),  Скупштина општине 

Прњавор је на 4. сједници, одржаној 20. маја  2021. 

године, донијела   

 
РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције 

 
 1) Далибор Прерадовић, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности начелника Одјељења 

за стамбено-комуналне послове и инвестиције 

Општинске управе општине Прњавор, са даном 

20.05.2021. године, због истека времена  на које је 

именован.  

2) Именовани, права по основу радног 

односа након разрјешења остварује  у складу са 

Законом о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16).  

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
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Број: 01-111-32/21                               Предсједник 

Датум: 20. мај 2021. год.             Скупштине општине         

Прњавор,                                       Мирко Буквић, с.р.                                                          
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16 и 36/19), чл. 50, 55. став 3. и 56. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18),  Скупштина општине 

Прњавор је на 4. сједници, одржаној 20. маја  2021. 

године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за борачко – инвалидску заштиту 

 

 1) Срђан Томић, разрјешава се дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко – 

инвалидску заштиту Општинске управе општине 

Прњавор, са даном 20.05.2021. године, због истека 

времена  на које је именован.  

2) Именовани, права по основу радног 

односа након разрјешења остварује у складу са За- 

коном о службеницима и намјештеницима у орга- 

нима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16).  

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном до- 

ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-33/21                               Предсједник 

Датум: 20. мај 2021. год.             Скупштине општине         

Прњавор,                                       Мирко Буквић, с.р.                                                          
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16 и 36/19), чл. 50, 55. став 3. и 56. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18),  Скупштина општине 

Прњавор је на 4. сједници, одржаној 20. маја  2021. 

године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство 

 

 1) Мишо Вујић, разрјешава се дужности 

вршиоца дужности начелника Одјељења за пољо- 

привреду, водопривреду и шумарство Општинске 

управе општине Прњавор, са даном 20.05.2021. 

године, због истека времена на које је именован.  

2) Именовани, права по основу радног 

односа након разрјешења остварује у складу са 

Законом о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16).  

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-34/21                                Предсједник 

Датум: 20. мај 2021. год.             Скупштине општине         

Прњавор,                                       Мирко Буквић, с.р.                                                          
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 97/16 и 36/19), чл. 50, 55. став 3. и 56. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18),  Скупштина општине 

Прњавор је на 4. сједници, одржаној 20. маја  2021. 

године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за инспекцијске послове 

 

 1) Мирела Милијаш, разрјешава се ду- 

жности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

инспекцијске послове Општинске управе општине 

Прњавор, са даном 20.05.2021. године, због истека 

времена  на које је именован.  

2) Именована, права по основу радног 

односа након разрјешења остварује  у складу са 

Законом о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16).  

 3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-35/21                              Предсједник 

Датум: 20. мај 2021. год.             Скупштине општине         

Прњавор,                                       Мирко Буквић, 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 

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. 

 У Правилнику о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Прњавор („Службени гласник општине 
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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, 

8/20, 27/20, 39/20, 41/20, 55/20, 11/21, 19/21 и 21/21) у 

члану 49. у ставу (1) у тачки 5. у тексту „Посебни 

услови за обављање“ иза ријечи „рачунару“ ставља 

се тачка, а преостали дио текста брише се. 

У истом члану и ставу, послије тачке 5. додаје се 

тачка 6. која гласи: 

 „6. Стручни савјетник за послове из обла- 

сти опште управе 

 Опис послова радног мјеста: 

 - пружа стручну помоћ начелнику одјељења 

у обављању послова из надлежности одјељења,  

 - замјењује начелника одјељења у границама 

датих овлашћења,  

 - контактира са државним органима, органи- 

зацијама и институцијама за питања из области за 

коју задужен, 

 - анализира стање у области рада одјељења о 

чему благовремено информише начелника одјељења, 

те предлаже предузимање конкретних мјера, 

 - контролише реализацију закључака Ску- 

пштине општине и начелника који се односе на 

област за коју је задужен, 

 - припрема и обједињава материјале, анализе 

и информације из области рада одјељења, 

 - припрема информације из дјелокруга рада 

одјељења за презентацију на инетрнету, 

  - учествује у раду комисија које именује 

начелник и Скупштина општине,  

 - учествује у организацији извршења посло- 

ва из надлежности одјељења и о томе даје инфо- 

рмације и подноси извјештај начелнику одјељења,  

 - пружа стручну помоћ запосленима у одје- 

љењу,  

 - учествује у изради општих и појединачних 

аката,  

 - учествује у припреми и изради годишњег 

плана рада одјељења који укључује послове и за- 

датке који произилазе из Стратегије развоја општине 

и других дугорочних планова и програма,  

 - координира припрему и израду периоди- 

чних извјештаја и годишњег извјештаја о реали- 

зацији годишњег плана рада одјељења, 

  - припрема и организује израду годишњег 

извјештаја о раду одјељења, као саставног дијела 

годишњег извјештаја о раду општинске управе,  

 - прати могуће изворе финансирања мјера, 

програма и пројеката из дјелокруга рада одјељења,  

 - даје приједлоге о начину рјешавања поје- 

диних стручних питања из дјелокруга рада одјељења,  

 - по налогу начелника одјељења врши стру- 

чне анализе појединих питања из дјелокруга рада 

одјељења и о томе подноси извјештаје и приједлоге,  

 - подноси иницијативе за предузимање поје- 

диних мјера и активности у одјељењу којима се уна- 

пређује организација рада, ефикасност и радни учи- 

нак запослених, 

 - учествује у припреми и изради планова, 

програма и пројектних активности у одјељењу,  

 - обавља и друге послове из надлежности 

одјељења, у складу са законом и по налогу начелни- 

ка 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 самостално- 

сти који укључује повремени надзор, те општа и по- 

себна упутства непосредног руководиоца.  

 Одговорност: Одговорност за правилну при- 

мјену методологије рада, поступака и стручних те- 

хника, те спровођења општих аката из одређене 

области. 

 Пословна комуникација и коресподенци- 

ја: Контакти унутар и изван органа у сврху 

прикупљања и размјене информација. 

Статус: општински службеник 

Број извршилаца: Један (1)  

 Посебни услови за обављање: Висока стру- 

чна спрема, четворогодишњи студиј, правни факу- 

лтет 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“. 

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

тексту „Звање“ ријеч „трећег“ замјењује се ријечју 

„другог“, а у тексту „Посебни услови за обављање“ 

ријечи „шест мјесеци“ замјењују се ријечима“ једна 

година“. 

 

Члан 2. 

 У члану 50. у ставу (1) послије тачке 1. 

додаје се тачка 2. која гласи: 

 „2. Стручни савјетник за послове из обла- 

сти локалног економског развоја и друштвених 

дјелатности 

 Опис послова радног мјеста: 

 - пружа стручну помоћ начелнику одјељења 

у обављању послова из надлежности одјељења,  

 - замјењује начелника одјељења у границама 

датих овлашћења,  

 - контактира са државним органима, орга- 

низацијама и институцијама за питања из области за 

коју је задужен, 

 - анализира стање и појаве из области рада 

одјељења о чему благовремено информише наче- 

лника одјељења, те предлаже предузимање конкре- 

тних мјера, 

  - контролише реализацију закључака Ску- 

пштине општине и начелника који се односе на 

области за коју је задужен, 

 - припрема и обједињава материјале, ана- 

лизе и информације из области рад одјељења, 

 - припрема информације из дјелокруга рада 

одјељења за презентацију на инетрнету, 

  - учествује у раду комисија које именује 

начелник и Скупштина општине,  

 - учествује у организацији извршења посло- 

ва из надлежности одјељења, и о томе даје информа- 
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ције и подноси извјештај начелнику одјељења,  

 - пружа стручну помоћ запосленима у 

одјељењу,  

 - учествује у изради општих и појединачних 

аката,  

 - учествује у припреми и изради годишњег 

плана рада одјељења који укључује послове и за- 

датке који произилазе из Стратегије развоја општине 

и других дугорочних планова и програма,  

 - координира припрему и израду периоди- 

чних извјештаја и годишњег извјештаја о реали- 

зацији годишњег плана рада одјељења, 

 - припрема и организује израду годишњег 

извјештаја о раду одјељења, као саставног дијела 

годишњег извјештаја о раду општинске управе,  

 - прати могуће изворе финансирања мјера, 

програма и пројеката из дјелокруга рада одјељења,  

 - учествује у изради и презентовању мате- 

ријала о развојним потенцијалима општине инвести- 

торима, донаторима, развојним агенцијама и другим 

екстерним актерима,  

 - даје приједлоге о начину рјешавања поје- 

диних стручних питања из дјелокруга рада одјељења,  

 - по налогу начелника одјељења врши стру- 

чне анализе појединих питања из дјелокруга рада 

одјељења и о томе подноси извјештаје и приједлоге,  

 - подноси иницијативе за предузимање поје- 

диних мјера и активности у одјељењу којима се 

унапређује организација рада, ефикасност и радни 

учинак запослених, 

 - учествује у припреми и изради планова, 

програма и пројектних активности у одјељењу,  

 - обавља и друге послове из надлежности 

одјељења, у складу са законом и по налогу начелника 

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 самоста- 

лности који укључује повремени надзор, те општа и 

посебна упутства непосредног руководиоца.  

 Одговорност: Одговорност за правилну при- 

мјену методологије рада, поступака и стручних те- 

хника, те спровођења општих аката из одређене 

области. 

 Пословна комуникација и коресподенци- 

ја: Контакти унутар и изван органа у сврху 

прикупљања и размјене информација. 

Статус: општински службеник 

Број извршилаца: Један (1)  

Посебни услови за обављање: Висока стручна спре- 

ма, четворогодишњи студиј, природног или дру- 

штвеног смјера или први циклус студија са најмање 

240 ЕCTS бодова или еквивалент, најмање три 

године радног искуства у траженом степену обра- 

зовања, положен стручни испит за рад у општинској 

управи, познавање рада на  рачунару“. 

Члан 3.  

 У члану 51. у ставу (1) послије тачке 4. 

додаје се тачка 5. која гласи: 

 „5. Стручни савјетник за послове из обла- 

сти инспекцијског надзора 

 Опис послова радног мјеста: 

 - пружа стручну помоћ начелнику одјељења 

у обављању послова из надлежности одјељења,  

 - замјењује начелника одјељења у границама 

датих овлашћења,  

 - контактира са државним органима, орга- 

низацијама и институцијама за питања из области за 

коју је задужен, 

 - анализира стање и појаве из области рада 

одјељења о чему благовремено информише наче- 

лника одјељења, те предлаже предузимање конкре- 

тних мјера, 

  - контролише реализацију закључака Ску- 

пштине општине и начелника који се односе на 

области за коју је задужен, 

 - припрема и обједињава материјале, ана- 

лизе и информације из области рад одјељења, 

 - припрема информације из дјелокруга рада 

одјељења за презентацију на инетрнету, 

 - учествује у раду комисија које именује 

начелник и Скупштина општине,  

 - учествује у организацији извршења по- 

слова из надлежности одјељења, и о томе даје 

информације и подноси извјештај начелнику одје-  

љења,  

 - пружа стручну помоћ запосленима у одје- 

љењу,  

 - учествује у изради општих и појединачних 

аката,  

 - учествује у припреми и изради годишњег 

плана рада одјељења који укључује послове и за- 

датке који произилазе из Стратегије развоја општине 

и других дугорочних планова и програма,  

 - координира припрему и израду перио- 

дичних извјештаја и годишњег извјештаја о реали- 

зацији годишњег плана рада одјељења, 

 - припрема и организује израду годишњег 

извјештаја о раду одјељења, као саставног дијела 

годишњег извјештаја о раду општинске управе,  

 - прати могуће изворе финансирања мјера, 

програма и пројеката из дјелокруга рада одјељења,  

 - учествује у изради и презентовању матери- 

јала о развојним потенцијалима општине инвести- 

торима, донаторима, развојним агенцијама и другим 

екстерним актерима,  

 - даје приједлоге о начину рјешавања поје- 

диних стручних питања из дјелокруга рада одје- 

љења,  

 - по налогу начелника одјељења врши стру- 

чне анализе појединих питања из дјелокруга рада 

одјељења и о томе подноси извјештаје и приједлоге,  

 - подноси иницијативе за предузимање поје- 

диних мјера и активности у одјељењу којима се 

унапређује организација рада, ефикасност и радни 

учинак запослених, 

 - учествује у припреми и изради планова, 

програма и пројектних активности у одјељењу,  
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 - обавља и друге послове из надлежности 

одјељења, у складу са законом и по налогу начелника 

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 самостално- 

сти који укључује повремени надзор, те општа и 

посебна упутства непосредног руководиоца.  

 Одговорност: Одговорност за правилну 

примјену методологије рада, поступака и стручних 

техника, те спровођења општих аката из одређене 

области. 

 Пословна комуникација и коресподенци- 

ја: Контакти унутар и изван органа у сврху 

прикупљања и размјене информација. 

Статус: општински службеник 

Број извршилаца: Један (1)  

 Посебни услови за обављање: Висока 

стручна спрема, четворогодишњи студиј, друштве- 

ног, техничког или природног смјера 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, познавање рада на  

рачунару“. 

 

Члан 4. 

 У члану 52. у ставу (1) послије тачке 1. до- 

даје се тачка 2. која гласи: 

 „2. Стручни савјетник за послове из обла- 

сти пољопривреде, водопривреде и шумарства 

 Опис послова радног мјеста: 

 - пружа стручну помоћ начелнику одјељења 

у обављању послова из надлежности одјељења,  

 - замјењује начелника одјељења у границама 

датих овлашћења,  

 - контактира са државним органима, органи- 

зацијама и институцијама за питања из области за 

коју је задужен, 

 - анализира стање и појаве из области рада 

одјељења о чему благовремено информише наче- 

лника одјељења, те предлаже предузимање конкре- 

тних мјера, 

 - контролише реализацију закључака Ску- 

пштине општине и начелника који се односе на 

области за коју је задужен, 

 - припрема и обједињава материјале, анализе 

и информације из области рад одјељења, 

 - припрема информације из дјелокруга рада 

одјељења за презентацију на инетрнету, 

  - учествује у раду комисија које именује 

начелник и Скупштина општине,  

 - учествује у организацији извршења посло- 

ва из надлежности одјељења, и о томе даје инфо- 

рмације и подноси извјештај начелнику одјељења,  

 - пружа стручну помоћ запосленима у одје- 

љењу,  

 - учествује у изради општих и појединачних 

аката,  

 - учествује у припреми и изради годишњег 

плана рада одјељења који укључује послове и 

задатке који произилазе из Стратегије развоја 

општине и других дугорочних планова и програма,  

 - координира припрему и израду периоди- 

чних извјештаја и годишњег извјештаја о реали- 

зацији годишњег плана рада одјељења, 

 - припрема и организује израду годишњег 

извјештаја о раду одјељења, као саставног дијела 

годишњег извјештаја о раду општинске управе,  

 - прати могуће изворе финансирања мјера, 

програма и пројеката из дјелокруга рада одјељења,  

 - учествује у изради и презентовању мате- 

ријала о развојним потенцијалима општине инвести- 

торима, донаторима, развојним агенцијама и другим 

екстерним актерима,  

 - даје приједлоге о начину рјешавања поје- 

диних стручних питања из дјелокруга рада одје- 

љења,  

 - по налогу начелника одјељења врши стру- 

чне анализе појединих питања из дјелокруга рада 

одјељења и о томе подноси извјештаје и приједлоге,  

 - подноси иницијативе за предузимање поје- 

диних мјера и активности у одјељењу којима се 

унапређује организација рада, ефикасност и радни 

учинак запослених, 

 - учествује у припреми и изради планова, 

програма и пројектних активности у одјељењу,  

 - обавља и друге послове из надлежности 

одјељења, у складу са законом и по налогу 

начелника 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 самостално- 

сти који укључује повремени надзор, те општа и 

посебна упутства непосредног руководиоца.  

 Одговорност: Одговорност за правилну 

примјену методологије рада, поступака и стручних 

техника, те спровођења општих аката из одређене 

области. 

 Пословна комуникација и коресподенци- 

ја: Контакти унутар и изван органа у сврху 

прикупљања и размјене информација. 

Статус: општински службеник 

Број извршилаца: Један (1)  

 Посебни услови за обављање: Висока стру- 

чна спрема, четворогодишњи студиј, пољопривре- 

дни факултет или први циклус студија са најмање 

240 ЕCTS бодова или еквивалент, најмање три го- 

дине радног искуства у траженом степену образо- 

вања, положен стручни испит за рад у општинској 

управи, познавање рада на  рачунару“. 

 

Члан 5. 

 У члану 53. у ставу (1) послије тачке 1. дода- 
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је се тачка 2. која гласи: 

 „2. Стручни савјетник за послове из 

области финансија 

 Опис послова радног мјеста: 

 - пружа стручну помоћ начелнику одјељења 

у обављању послова из надлежности одјељења,  

 - замјењује начелника одјељења у границама 

датих овлашћења,  

 - контактира са државним органима, органи- 

зацијама и институцијама за питања из области за 

коју је задужен, 

 - анализира стање и појаве из области рада 

одјељења о чему благовремено информише наче- 

лника одјељења, те предлаже предузимање конкре- 

тних мјера, 

 - контролише реализацију закључака Ску- 

пштине општине и начелника који се односе на 

области за коју је задужен, 

 - припрема и обједињава материјале, анализе 

и информације из области рад одјељења, 

 - припрема информације из дјелокруга рада 

одјељења за презентацију на инетрнету, 

 - учествује у раду комисија које именује 

начелник и Скупштина општине,  

 - учествује у организацији извршења по- 

слова из надлежности одјељења, и о томе даје 

информације и подноси извјештај начелнику одје- 

љења,  

 - пружа стручну помоћ запосленима у 

одјељењу,  

 - учествује у изради општих и појединачних 

аката,  

 - учествује у припреми и изради годишњег 

плана рада одјељења који укључује послове и за- 

датке који произилазе из Стратегије развоја општине 

и других дугорочних планова и програма,  

 - координира припрему и израду периоди- 

чних извјештаја и годишњег извјештаја о реали- 

зацији годишњег плана рада одјељења, 

 - припрема и организује израду годишњег 

извјештаја о раду одјељења, као саставног дијела 

годишњег извјештаја о раду општинске управе,  

 - прати могуће изворе финансирања мјера, 

програма и пројеката из дјелокруга рада одјељења,  

 - учествује у изради и презентовању мате- 

ријала о развојним потенцијалима општине инве- 

ститорима, донаторима, развојним агенцијама и дру- 

гим екстерним актерима,  

 - даје приједлоге о начину рјешавања поје- 

диних стручних питања из дјелокруга рада одјељења,  

 - по налогу начелника одјељења врши стру- 

чне анализе појединих питања из дјелокруга рада 

одјељења и о томе подноси извјештаје и приједлоге,  

 - подноси иницијативе за предузимање поје- 

диних мјера и активности у одјељењу којима се 

унапређује организација рада, ефикасност и радни 

учинак запослених, 

 - учествује у припреми и изради планова, 

програма и пројектних активности у одјељењу,  

 - обавља и друге послове из надлежности 

одјељења, у складу са законом и по налогу начелника 

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 самостално- 

сти који укључује повремени надзор, те општа и 

посебна упутства непосредног руководиоца.  

 Одговорност: Одговорност за правилну 

примјену методологије рада, поступака и стручних 

техника, те спровођења општих аката из одређене 

области. 

 Пословна комуникација и коресподенци- 

ја: Контакти унутар и изван органа у сврху 

прикупљања и размјене информација. 

Статус: општински службеник 

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, 

положен стручни испит за рад у општинској управи, 

познавање рада на  рачунару“. 

 

Члан 6. 

У члану 54. тачка 8. мијења се и гласи: 

 „8. Стручни савјетник за послове из 

области просторног уређења 

 Опис послова радног мјеста: 

 - пружа стручну помоћ начелнику одјељења 

у обављању послова из надлежности одјељења,  

 - замјењује начелника одјељења у границама 

датих овлашћења,  

 - контактира са државним органима, органи- 

зацијама и институцијама за питања из области за 

коју је задужен, 

 - анализира стање и појаве из области рада 

одјељења о чему благовремено информише наче- 

лника одјељења, те предлаже предузимање конкре- 

тних мјера, 

 - контролише реализацију закључака Ску- 

пштине општине и начелника који се односе на 

области за коју је задужен, 

 - припрема и обједињава материјале, ана- 

лизе и информације из области рад одјељења, 

 - припрема информације из дјелокруга рада 

одјељења за презентацију на инетрнету, 

  - учествује у раду комисија које именује 

начелник и Скупштина општине,  

 - учествује у организацији извршења по- 

слова из надлежности одјељења, и о томе даје 

информације и подноси извјештај начелнику одје- 

љења,  

 - пружа стручну помоћ запосленима у 

одјељењу,  

 - учествује у изради општих и појединачних 

аката,  

 - учествује у припреми и изради годишњег 

плана рада одјељења који укључује послове и 
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задатке који произилазе из Стратегије развоја 

општине и других дугорочних планова и програма,  

 - координира припрему и израду пери- 

одичних извјештаја и годишњег извјештаја о ре- 

ализацији годишњег плана рада одјељења, 

  - припрема и организује израду годишњег 

извјештаја о раду одјељења, као саставног дијела 

годишњег извјештаја о раду општинске управе,  

 - прати могуће изворе финансирања мјера, 

програма и пројеката из дјелокруга рада одјељења,  

 - учествује у изради и презентовању мате- 

ријала о развојним потенцијалима општине инвести- 

торима, донаторима, развојним агенцијама и другим 

екстерним актерима,  

 - даје приједлоге о начину рјешавања поје- 

диних стручних питања из дјелокруга рада одјељења,  

 - по налогу начелника одјељења врши стру- 

чне анализе појединих питања из дјелокруга рада 

одјељења и о томе подноси извјештаје и приједлоге,  

 - подноси иницијативе за предузимање поје- 

диних мјера и активности у одјељењу којима се 

унапређује организација рада, ефикасност и радни 

учинак запослених, 

 - учествује у припреми и изради планова, 

програма и пројектних активности у одјељењу,  

 - обавља и друге послове из надлежности 

одјељења, у складу са законом и по налогу начелника 

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 самостално- 

сти који укључује повремени надзор, те општа и 

посебна упутства непосредног руководиоца.  

 Одговорност: Одговорност за правилну 

примјену методологије рада, поступака и стручних 

техника, те спровођења општих аката из одређене 

области. 

 Пословна комуникација и коресподенци- 

ја: Контакти унутар и изван органа у сврху 

прикупљања и размјене информација. 

Статус: општински службеник 

Број извршилаца: Један (1)  

 Посебни услови за обављање: Висока 

стручна спрема, четворогодишњи студиј, правни 

факултет 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, 

познавање рада на  рачунару“. 

 

Члан 7. 

 У члану 55. у ставу (1) послије тачке 10. 

додаје се тачка 11. која гласи: 

 „11. Стручни савјетник за послове из 

стамбено-комуналне области и инвестиција 

 Опис послова радног мјеста: 

 - пружа стручну помоћ начелнику одјељења  

у обављању послова из надлежности одјељења,  

 - замјењује начелника одјељења у границама 

датих овлашћења,  

 - контактира са државним органима, органи- 

зацијама и институцијама за питања из области за 

коју је задужен, 

 - анализира стање и појаве из области рада 

одјељења о чему благовремено информише наче- 

лника одјељења, те предлаже предузимање конкре- 

тних мјера, 

  - контролише реализацију закључака Ску- 

пштине општине и начелника који се односе на 

области за коју је задужен, 

 - припрема и обједињава материјале, ана- 

лизе и информације из области рад одјељења, 

 - припрема информације из дјелокруга рада 

одјељења за презентацију на инетрнету, 

  - учествује у раду комисија које именује 

начелник и Скупштина општине,  

 - учествује у организацији извршења по- 

слова из надлежности одјељења, и о томе даје инфо- 

рмације и подноси извјештај начелнику одјељења,  

 - пружа стручну помоћ запосленима у одје- 

љењу,  

 - учествује у изради општих и појединачних 

аката,  

 - учествује у припреми и изради годишњег 

плана рада одјељења који укључује послове и за- 

датке који произилазе из Стратегије развоја општине 

и других дугорочних планова и програма,  

 - координира припрему и израду периоди- 

чних извјештаја и годишњег извјештаја о реализа- 

цији годишњег плана рада одјељења, 

 - припрема и организује израду годишњег 

извјештаја о раду одјељења, као саставног дијела 

годишњег извјештаја о раду општинске управе,  

 - прати могуће изворе финансирања мјера, 

програма и пројеката из дјелокруга рада одјељења,  

 - учествује у изради и презентовању 

материјала о развојним потенцијалима општине 

инвеститорима, донаторима, развојним агенцијама и 

другим екстерним актерима,  

 - даје приједлоге о начину рјешавања 

појединих стручних питања из дјелокруга рада 

одјељења,  

 - по налогу начелника одјељења врши 

стручне анализе појединих питања из дјелокруга 

рада одјељења и о томе подноси извјештаје и 

приједлоге,  

 - подноси иницијативе за предузимање 

појединих мјера и активности у одјељењу којима се 

унапређује организација рада, ефикасност и радни 

учинак запослених, 

 - учествује у припреми и изради планова, 

програма и пројектних активности у одјељењу,  

 - обавља и друге послове из надлежности 

одјељења, у складу са законом и по налогу наче- 

лника одјељења. 

Категорија службеника: Трећа категорија. 

Стручни савјетник 

Звање: Не разврстава се 

 Сложеност послова: Израда нормативних  
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аката, те рјешавање сложених проблема и задатака, 

пружање савјета и стручне помоћи непосредном 

руководиоцу. 

 Самосталност у раду: Степен самостално- 

сти који укључује повремени надзор, те општа и 

посебна упутства непосредног руководиоца.  

 Одговорност: Одговорност за правилну при- 

мјену методологије рада, поступака и стручних 

техника, те спровођења општих аката из одређене 

области. 

 Пословна комуникација и коресподенци- 

ја: Контакти унутар и изван органа у сврху 

прикупљања и размјене информација. 

Статус: општински службеник 

Број извршилаца: Један (1)  

 Посебни услови за обављање: Висока 

стручна спрема, четворогодишњи студиј, техничког 

смјера 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, 

познавање рада на  рачунару“. 

 

Члан 8. 

 У члану 57. послије тачке 8. додаје се тачка 

9. која гласи: 

 „9. Савјетник начелника 

 Опис послова: 

 - обавља најсложеније стручне и друге 

послове из дјелокруга рада начелника који захти- 

јевају посебну стручност, самосталност и одгово- 

рност у раду,  

 - проучава и анализира општу и посебну 

проблематику из одређених дјелатности из надле- 

жности општине,  

 - даје стручна мишљења и предлоге наче- 

лнику о начину рјешавања одређених питања, одно- 

сно о предлозима и захтјевима других органа, орга- 

низација и институција упућених према начелнику,  

 - подноси иницијативе за предузимање акти- 

вности у циљу побољшања стања у одређеној дје- 

латности, односно унапређења организације и рада,  

 - сачињава извјештаје и анализе из дјело- 

круга рада, израђује и учествује у изради других 

стручних материјала и аката за потребе начелника,  

 - остварује сарадњу са другим органима и 

организацијама у циљу што успјешнијег обављања 

послова, 

  - учествује у процесу стратешког планирања 

развоја општине у подручјима из дјелокруга рада,  

 - учествује у процесима израде, импле- 

ментације, праћења и оцјене учинка имплементације 

Стратегија развоја општине,  

 - координира припрему и израду годишњег 

плана рада начелника и општинске управе који 

укључује послове и задатке који произилазе из Стра- 

тегије развоја општине, у сарадњи са органи- 

зационом јединицом надлежном за локални еконо- 

мски развој, 

  - координира израду извјештаја о имплеме- 

нтацији Стратегије развоја општине из дјелокруга 

рада,  

 - учествује у раду разних радних група и 

тимова као радних тијела које образује начелник,  

 - обавља и друге послове из дјелокруга рада 

које одреди начелник. 

 Самосталност у раду: Веома висок степен 

самосталности у раду, повремено ограничен општим 

и посебним инструкцијама начелника општине. 

 Одговорност: Одговоран је за тачност 

података и информација, за стручну заснованост и 

реалност датих процјена и приједлога. Одговоран је 

за стручно и благовремено извршење повјерених 

послова и задатака утврђених програмима, плано- 

вима, пројектима и другим актима. 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 

остваривању 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 

стручна спрема, четворогодишњи студиј, природног, 

друштвеног или техничког смјера 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 9. 

 У члану 58. у тачки 3. у тексту „Звање“ 

ријеч „првог“ замјењује се ријечју „трећег“, а у 

тексту „Посебни услови за обављање“ ријечи „двије 

године“ замјењују се ријечима “шест мјесеци“. 

 

Члан 10. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01/1-022-59/21                       Начелник 

Датум: 21. мај 2021. године           Дарко Томаш, с.р. 
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САДРЖАЈ 

 СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 
 

230 Рјешење о разрјешењу дужности чланова 

Комисије за избор и именовање Скупштине 

општине Прњавор скупштинског сазива 2020-

2024. године…………….……………………….1 
 

231 Рјешење о избору чланова Комисије за избор и 

именовање Скупштине општине Прњавор 

скупштинског сазива 2020-2024. Године…..….1 
 

232 Рјешење o разрјешењу предсједника 

Скупштине општине Прњавор…………...…….1 
 

233 Рјешење о избору предсједника Скупштине 

општине Прњавор……………………………….2 
 

234 Рјешење о именовању Комисије за примопре- 

дају дужности између предсједникā Скупштине 

општине Прњавор………………………………2 
 

235 Рјешење о разрешењу потпредсједника 

Скупштине општине Прњавор…………………2 
 

236 Рјешење о избору потпредсједника Скупштине 

општине Прњавор………………………………2 
 

237 Рјешење o разрјешењу дужности вршиоца 

дужности секретара Скупштине општине 

Прњавор………………………………………….3 
 

238 Рјешење o именовању вршиоца дужности 

секретара Скупштине општине Прњавор……..3 
 

239 Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу управу………...3 
 

240 Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника Одјељења за локални економски 

развој и друштвене дјелатности……………….3 
 

241 Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника Одјељења за просторно уређење…..4 
 

242 Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника Одјељења за финансије…………….4 
 

243 Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника Одјељења за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције…………………………4 
 

244 Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника Одјељења за борачко – инвалидску 

заштиту…………………………………………5 
 

245 Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника Одјељења за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство…………………….5 
 

246 Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности  

начелника Одјељења за инспекцијске послове..5 
 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

247 Правилник о  измјенама и допунама 

Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 

управе општине Прњавор………………………5 
 

 

___________________________________________________________________________________________ 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Прњавор, Светог Саве бр. 10. Телефон (051) 660-340, е-маил Излази у складу са 

потребама. Одговорни уредник: Војиславка Гатарић. Штампа: Стручна служба СО-e. 


