
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ   НЕВЕСИЊЕ

Година     XLIX                                             Број      1/23                                     1  6  .   јануар   202  3  .год  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16,
36/19  и  61/21),  члана 67.  и  88.  Статута  општине
Невесиње  (''Службени  гласник  општине
Невесиње'',  број  6/17 и 16/17),  одредби Одлуке о
оснивању  Општинске  управе  општине  Невесиње
(''Службени  гласник  општине  Невесиње''  број
12/22) начелник општине Невесиње д о н о с и 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

НЕВЕСИЊЕ

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске управе 
Невесиње – у даљем тексту  Правилник 
(„Службени гласник Општине Невесиње“ број: 
13/22) послије члана 14. додаје се нови члан 14а, 
који гласи: 

''Члан 14а.
Одјељење  за  пољопривреду  и  рурални  развој
обавља  следеће  послове:извршава  законе  и
подзаконске  прописе  и  опште  акте  у  области
пољопривреде,  водопривреде  и  шумарства;
координира  рад  са  другим  организационим
јединицама  Општинске  управе  и  надлежним
државним  органима,  организацијама  и
институцијама у оквиру дјелокруга рада одјељења;
врши  послове  везане  за  развој  пољопривредне
производње, заштите пољопривредног земљишта,
сточарства, воћарства, развоја малих фарми, лова
и  риболова;  израђује  анализе,  информације  и
извјештаје  из  области  пољопривреде,
водопривреде  и  шумарства;  прати  реализацију
планова  и  програма  из  области  пољопривреде,
водопривреде, шумарства; врши израду планова и
спроводи програме везане за подстицаје развоја и
унапређења  пољопривредне  производње;
учествује  у  изради  и  реализацији  програма
савјетовања  привредних  и  пољопривредних
произвођача и  сачињава анализе и  информације
из  те  области;  прати  програме  противградне
заштите и учествује у изради извјештаја везаних за
процјену  штете  од  елементарних  непогода;  води
управни  поступак  из  дјелокруга  надлежности
одјељења као  и  издавање увјерења у  складу  са
законом;  води  регистар  пољопривредног
земљишта  на  подручју  општине;  одговорно  је  за
провођење  поступак  давања  у  закуп  истих  и

сачињава  све  врсте  извјештаја  о  тим
некретнинама,  обавља  друге  послове  по  налогу
начелника као и послове који му се посебним актом
ставе у надлежност.''

Члан 2.
Послије  члана 71.  додаје  се  нови члан  71а,  који
гласи:

''Члан 71а.
Радник на одржавању ''Спомен парка'' и 
зелених површина 
Циљ радног мјеста : савјесно, стручно и 
благовремено одржавање ''Спомен парка'' и и 
зелених површина у кругу зграде Општине
Статус : намјештеник
Опис послова: врши послове текућег одржавања
''Спомен  парка''  (зелене  површине  и  пратећих
објеката),  врши  послове  текућег  одржавања
градског парка и градске фонтане као и пратећих
објеката,  регистује  сва  оштећења,  кварове,
недостатке  и  сл.и  о  истим  обавјештава
непосредног  руководиоца,  врши  отклањање  и
поправку  једноставнијих  оштећења  и  кварова  на
пратећим  објектима  (фонтана  и  сл.),  помаже
квалификованом  лицу  на  отклањању  већих
кварова  на  пратећим  објектима,  врши
благовремено  требовање  резервних  дијелова  и
материјала  код  непосредног  руководиоца,  врши
послове  испомоћи  радницима  на  одржавању
објеката  у  власништву  Општине  за  вријеме
обављања сложенијих и обимнијих послова, врши
замјену  радника  на  одржавању  објеката  у
власништву Општине у случају њихове одсутности,
ангажује  се  као  испомоћ  на  пословима  уређења
тргова  и  улица  у  поводу  одређених  свечаности,
обавља  и  друге  послове  по  налогу  начелника
Одјељења  и  Начелника  Општине,  за  свој  рад
одговара  Начелнику  општине  и  начелнику
Одјељења и истом подноси извјештај о раду.
Општи услови: у складу са законом. 
Посебни  услови:  средња  стручна  спрема  у
трогодишњем трајању, 6 мјесеци радног искуства у
траженом степену образовања. 
Сложеност  послова:  једноставни  послови
Одговорност:  одговоран за средства рада и алат
којим  је  задужен,  за  свој  рад  одговоран
непосредном руководиоцу и Начелнику општине. 
Број извршилаца: 1.''

Члан 3.
У  члану  131.  ''Самостални  стручни  сарадник  за
послове  цивилне  заштите'',   у  дијелу  ''Статус  и
категорија  радног  мјеста''  ријечи  ''општински
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службенилк  шесте  категорије,  првог  звања''
замјењују  се  ријечима  ''општински  службеник
пете категорије, трећег звања''.

Члан 4.
У  члану  133.  Правилника,  у  дијелу  ''Посебни
услови'', иза ријечи ''образовања'' додају се ријечи
'',положен стручни испит за рад у управи''. 

Члан 5.
У члану 134. Правилника, иза дијела ''Циљ радног 
мјеста'' додаје се дио '' Статус: намјештеник'', док 
се у истом члану дио ''Посебни услови'' мијења и 
гласи: ''Посебни услови: ВКВ возач моторних 
возила, 1 година радног искуства у траженом 
степену образовања, положен возачки испит Ц 
категорије''. 

Члан 6.
У глави VII СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЈЕСТА
одјељак ''7. СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ'' мијења се и
гласи ''8. Секретар Скупштине''.

Члан 7.
У глави VII СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЈЕСТА
одјељак ''7. ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНО 

СПАСИЛАЧКА - ЈЕДИНИЦА'' мијења се и гласи ''9.
Територијална ватрогасно – спасилачка 
јединица''.

Члан 8.
Иза члана 151.  Правилника додаје се нови члан
151а, који гласи:

''Члан 151а.
''Саставни дио овог Правилника је организациони
дијаграм Општинске управе –Прилог 1 и табеларни
преглед  радних  мјеста  у  Општинској  управи   -
Прилог 2.''

Члан 9. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Невесиње''. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-012.1- 21/22   НАЧЕЛНИК
Датум: 13.1.2023. год.    Миленко Авдаловић, с.р.

         

Прилог бр. 1. ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИЈАГРАМ ОПШТЕ УПРАВЕ НЕВЕСИЊЕ

Прилог бр. 2 ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РАДНИХ МЈЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ НЕВЕСИЊЕ

I ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Ред
. 
бр.

Назив радног мјеста Статус
Кат
ег.

Зва
ње

Врста и степен стручне спреме Потребно 
радно 
искуство

Стр. 
исп.

Бр.
Изв.

1. Начелник Одјељења службеник I - висока стручна спрема, факултет 
друштвеног или техничког смјера 
или први циклус студија са 
најмање 240 ЕЦТС бодова

3 године ДА 1

2. Самостални с.с. за 
послове опште 

службеник V II висока стручна спрема, правни 
факултет или први циклус студија

2 године ДА 1
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управе, грађанска 
стања и правну помоћ

са остварених 240 ЕЦТС бодова

3. Самостални с.с. за 
управљање људским 
ресурсима

службеник V I висока стручна спрема, правни 
факултет или први циклус студија
са остварених 240 ЕЦТС бодова

3 године ДА 1

4. Самостални с.с. за 
нормативно-правне и 
друге стручне послове
за СО

службеник V II висока стручна спрема, правни 
факултет или први циклус студија
са остварених 240 ЕЦТС бодова

2 године ДА 1

5. Самостални с.с. за 
борачко-инвалидску 
заштиту и заштиту 
цивилних жртава рата

службеник V II висока стручна спрема, правни 
факултет или први циклус студија
са остварених 240 ЕЦТС бодова

2 године ДА 1

6. Самостални с.с. за 
борачко-инвалидску 
заштиту и жртве 
ратне тортуре

службеник V II висока стручна спрема, правни 
факултет или први циклус студија
са остварених 240 ЕЦТС бодова

2године ДА 1

7. Самостални с.с. за 
војне евиденције и 
стамбено 
збрињавање борачких
категорија

службеник V II висока стручна спрема, 
друштвеног смјера или први 
циклус студија са остварених 240 
ЕЦТС бодова

2године ДА 1

8. Стручни сарадник за 
мрежни систем

службеник VII I Средња стручна спрема 
техничког смјера

2 године ДА 1

9. Технички секретар 
предсједника СО

намјештеник Средња стручна спрема, IV 
степен

1 година НЕ 1

10. Возач намјештеник ВКВ возач моторних возила 1 година НЕ 2
11. Руковалац централног

гријања
намјештеник ВКВ металске или машинске 

струке
6  мјесеци НЕ 1

12. Домар намјештеник Средња стручна спрема, IV 
степен

6  мјесеци НЕ 3

13. Портир намјештеник Средња стручна спрема,IV степен 6  мјесеци НЕ 1
14. Кафе-кувар намјештеник Средња стручна спрема 6  мјесеци НЕ 1
15. Радник на одржавању

чистоће у згради 
Општине

намјештеник Неквалификовани радник НЕ 4

16. Радник на одржавању
спомен-парка и 
зелених површина

намјештеник Средња стручна спрема, III 
степен

6  мјесеци НЕ 1

Одсјек- центар за услуге грађанима
17. Шеф одсјека службеник II висока стручна спрема, факултет 

друштвеног или техничког смјера 
или први циклус студија са 
најмање 240 ЕЦТС бодова

3 године ДА 1

18. Самостални с.с. за 
одржавање 
информационог 
система

службеник V II Висока стручна спрема 
информатичког смјера или први 
циклус студија са најмање 240 
ЕЦТС бодова

2 године ДА 1

19. Самостални с.с. за 
послове мјесних 
заједница, радне 
књижице и бирачке 
спискове

службеник V III висока стручна спрема, факултет 
друштвеног или први циклус 
студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова

1 година ДА 1

20. Стручни сарадник за 
протокол у главној 
писарници

службеник VII I Средња стручна спрема 
друштвеног смјера

2 године ДА 1

21. Стручни сарадник за 
протокол у помоћној 
писарници

службеник VII I Средња стручна спрема 
друштвеног или техничког смјера

2 године ДА 1

22. Стручни сарадник за 
овјере и шеф 
писарнице

службеник VII I Средња стручна спрема 
друштвеног смјера

2 године ДА 1

23. Стручни сарадник за 
архиву

службеник VII I Средња стручна спрема 
друштвеног смјера

2 године ДА 1
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24. Стручни сарадник-
матичар

службеник VII I Средња стручна спрема 
друштвеног смјера

2 године ДА 3

25. Стручни сарадник-
матичар у мјесној 
канцеларији

службеник VII I Средња стручна спрема 
друштвеног смјера

2 године ДА 2

26. Стручни сарадник на 
инфо пулту

службеник VII I Средња стручна спрема, IV 
степен

2 године ДА 1

27. Курир-достављач намјештеник Средња стручна спрема, IV 
степен

6 мјесеци НЕ 1

УКУПНО 36

II ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Ред
. 
бр.

Назив радног мјеста Статус
Кат
ег.

Зва
ње

Врста и степен стручне спреме Потребно 
радно 
искуство

Стр. 
Исп.

Бр.
Из.

1. Начелник одјељења службеник I - висока стручна спрема, 
економски факултет или први 
циклус студија са најмање 240 
ЕЦТС бодова

3 године ДА 1

2. Самостални стручни 
сарадник за 
финансије и буџет

службеник V I висока стручна спрема, 
економски факултет или први 
циклус студија са најмање 240 
ЕЦТС бодова

3 године ДА 1

Одсјек за трезор и рачуноводство
3. Шеф одсјека службеник II висока стручна спрема, 

економски факултет или први 
циклус студија са најмање 240 
ЕЦТС бодова

3 године ДА 1

4. Самостални с.с. за 
унос прихода у СУФИ 
систем за плаћање и 
поравнање

службеник V II висока стручна спрема, 
економски факултет или први 
циклус студија са најмање 240 
ЕЦТС бодова

2 године ДА 1

5. Самостални с.с. за 
праћење прихода и 
расхода буџетских 
корисника

службеник V III висока стручна спрема, 
економски факултет или први 
циклус студија са најмање 240 
ЕЦТС бодова

1 година ДА 1

6. Самостални с.с. за 
књиговодство 
основних средстава, 
ситног алата и 
инвентара, горива и 
канцеларијског 
материјала 

службеник V II висока стручна спрема, 
економски факултет или први 
циклус студија са најмање 240 
ЕЦТС бодова

2 године ДА 1

7. Виши стручни 
сарадник - главни 
књиговођа

службеник VI I вишашколска спрема, економског 
смјераили први циклус студија са 
најмање 180 ЕЦТС бодова

3 године ДА 1

8. Стручни сарадник за 
обрачун плата, 
накнада и благајну

службеник VII I Средња стручна  спрема, 
друштвеног смјера, IV степен

2 године ДА 1

9. Стручни сарадник за 
праћење локалних 
прихода

службеник VII I Средња стручна  спрема, 
друштвеног смјера, IV степен

2 године ДА 1

УКУПНО 9

III ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Ред Кат З Врста и степен стручне спреме Потребно Стр. Бр.
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. 
бр.

Назив радног мјеста Статус ег. в
а
њ
е

радно 
искуство

Исп. Из.

1. Начелник одјељења службеник I - висока стручна спрема, факултет 
друштвеног смјераили први циклус 
студија са најмање 240 ЕЦТС бодова

3 године ДА 1

2. Самостални с.с. за 
привреду и 
предузетништво 

службеник V I висока стручна спрема, економски 
факултет или други факултет 
друштвеног смјера или први циклус 
студија са најмање 240 ЕЦТС бодова

3 године ДА 1

3. Самостални с.с. за 
статистику, план и 
анализу

службеник V I
I
I

висока стручна спрема, природно-
математички факултет или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова

1 година ДА 1

Одсјек за друштвене дјелатности
4. Шеф одсјека службеник II висока стручна спрема, факултет 

друштвеног смјера или први циклус 
студија са најмање 240 ЕЦТС бодова

3 године ДА 1

5. Самостални с.с. за 
друштвене 
дјелатности

службеник V I
I
I

висока стручна спрема, факултет 
друштвеног смјера или први циклус 
студија са најмање 240 ЕЦТС бодова

1 година ДА 1

6. Стручни сарадник – 
координатор рада 
спортских објеката

Службеник VII I Средња стручна спрема, IV степен 2година ДА 1

7. Домар – ложач у 
спортској дворани

намјештеник Средња стручна спрема, IV степен 6 мјесеци НЕ 1

8. Радник на одржавању
и обезбјеђењу 
спортске дворане

намјештеник Средња стручна спрема, IV степен 6 мјесеци НЕ 1

Одсјек за инспекцијске и послове комуналне полиције 
9. Шеф одсјека службеник II висока стручна спрема, факултет 

друштвеног или техничког смјера или
први циклус студија са најмање 240 
ЕЦТС бодова

3 године ДА 1

10. Тржишни инспектор службеник IV висока стручна спремаили први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова – дипломирани економиста, 
дипл. правник, инжењер 
електротехнике, инж. хемијских 
процеса, инж.технологије, инж. 
хемијске технологије, инж. хемијског 
инжењерства, инж. пољопривреде

3године ДА 1

11. Инспектор за храну службеник IV висока стручна спремаили први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова – дипломирани хемичар, 
дипл. инж. прехрамбеног 
инжењерства, инж.технологије, инж. 
прехрамбене технологије, инж.за 
контролу квалитета и безбједности 
намирница, др медицине, 
дипл.нутрициониста, дипл. 
санитарни инж., дипл. инж. 
пољопривреде, дипл. инж. 
пољопривреде за прехрамбену 
технологију, инж. пољопривреде за 
прераду и контролу пољопривредних
производа, инж. пољопривреде за 
анималну производњу, др 
ветеринарске медицине, инж. 
анималне биотехнологије, инж. 
биљне биотехнологије, инж. 
биоинжењеринга 

3 године ДА 2

12. Здравствени службеник IV висока стручна спремаили први 3 године ДА 1
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инспектор циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова – др медицине, др 
стоматологије, дипл. медицинар 
здравствене његе, дипл. санитарни 
инж.

13. Ветеринарски 
инспектор

службеник IV висока стручна спремаили први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова – др ветеринарске медицине

3 године ДА 1

14. Пољопривредни 
инспектор

службеник IV висока стручна спремаили први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова – пољопривредни факултет 
(дипл. инж. пољопривреде; за 
заштиту биља; за ратарство и 
повртларство,за воћарство и 
виноградарство; за биљну 
производњу, за водопривредне 
мелиорације, за сточарство; дипл. 
инж. агроекономије)

3 године ДА 1

15. Водопривредни 
инспектор

службеник IV висока стручна спремаили први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова – грађевински факултет-
смјер хидротехнички, геолошки 
факултет-смјер хидрогеолошки, 
природно-математички факултет – 
смјер биологија, екологија и заштита 
животне средине

3 године ДА 1

16. Урбанистичко-
грађевински 
инспектор

службеник IV висока стручна спремаили први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова – дипл. инж. грађевинарства, 
дипл. просторни планер, дипл. инж. 
архитектуре

3 године ДА 1

17. Комунални полицајац службеник IV висока стручна спремаили први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова

3 године ДА 2

УКУПНО 19

IV ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Ред
. 
бр.

Назив радног мјеста Статус
Катег
.

З
в
а
њ
е

Врста и степен стручне спреме Потребно 
радно 
искуство

Стр. 
Исп.

Бр.
Из.

1. Начелник одјељења службеник I - висока стручна спрема, или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, дипл. инж. пољопривреде 
или факултет друштвеног смјера

3 године ДА 1

2. Самостални с.с. за 
пољопривреду, 
водопривреду и 
шумарство

службеник V I висока стручна спрема или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, дипл. инж. пољопривреде

3 године ДА 1

3. Самостални с.с. за 
савјетодавни рад у 
пољопривреди

службеник V II висока стручна спрема или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, дипл. инж. пољопривреде

2 године ДА 2

4. Виши стручни 
сарадник за 
сточарство

службеник V II висока стручна спрема или први 
циклус студија са најмање 180 ЕЦТС 
бодова, пољопривредни факултет

2 године ДА 1

5. Самостални с.с. за 
воћарску и ратарско-
повртларску 
производњу

службеник V II висока стручна спрема или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, дипл. инж. пољопривреде

2 године ДА 1

6. Самостални с.с. за службеник V II висока стручна спрема или први 2 године ДА 1
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рурални развој циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, факутет друштвеног смјера 
или природно-математички факултет

7. Самостални с.с. за 
правне послове из 
области 
пољопривреде

службеник V III висока стручна спрема или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, дипломирани правник

1 година ДА 1

УКУПНО 8

V ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

Ред
. 
бр.

Назив радног мјеста Статус
Катег
.

Зв
а
њ
е

Врста и степен стручне спреме Потребно 
радно 
искуство

Стр. 
Исп.

Бр.
Из.

1. Начелник одјељења службеник I - висока стручна спрема, или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, технички факултет или 
факултет друштвеног смјера

3 године ДА 1

2. Самостални с.с. за 
просторно планирање
и екологију

службеник V I висока стручна спрема или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, архитектонски или 
грађевински факултет

3 године ДА 1

3. Самостални с.с. за 
комуналне и правне 
послове

службеник V II висока стручна спрема или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, дипл. правник

2 године ДА 1

4. Самостални с.с. за 
еколошке дозволе и 
просторно уређење

службеник V II висока стручна спрема или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, природно-математички или 
факултет друштвеног смјера

2 године ДА 1

5. Самостални с.с. за 
путеве

службеник V II висока стручна спрема или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, саобраћајни факултет

2 године ДА 1

6. Виши стручни 
сарадник из области 
грађења

службеник VI I Виша школска спрема или први 
циклус студија са најмање 180 ЕЦТС 
бодова, архитектонског или 
грађевинског смјера

3 године ДА 1

7. Стручни сарадник за 
локацијске услове

службеник VII I Средња стручна спрема, 
архитекстонског или грађевинског 
смјера

2 године ДА 1

УКУПНО 7

VI СТРУЧНА СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

Ред
. 
бр.

Назив радног мјеста Статус
Катег
.

Зв
а
њ
е

Врста и степен стручне спреме Потребно 
радно 
искуство

Стр. 
Исп.

Бр.
Из.

1. Самостални с.с. 
начелника општине

службеник V I висока стручна спрема, или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, дипл. правник

3 године ДА 1

2. Самостални с.с. за 
јавне набавке 

службеник V I висока стручна спрема, или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, дипл. правник, економски 
факултет или менаџмент

3 године ДА 1

3. Самостални с.с. за 
имовинско-правне 
послове и заштиту 
имовине

службеник V I висока стручна спрема, или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, дипл. правник

3 године ДА 1

Одсјек за управљање развојем
4. Шеф одсјека службеник II висока стручна спрема, или први 

циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
3 године ДА 1
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бодова, технички, друштвени или 
природно-математички факултет

5. Самостални с.с. за 
програмирање и 
развој

службеник V II висока стручна спрема, или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, технички, друштвени или 
природно-математички факултет

2 године ДА 1

6. Самостални стручни 
сарадник за анализу и
статистичко праћење 
развоја, праћење, 
вредновање и 
припрему пројектних 
приједлога

службеник V II висока стручна спрема, или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, технички или  факултет 
друштвеног смјера

2 године ДА 1

7. Самостални с.с. за 
локални економски 
развој

службеник V II висока стручна спрема, или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, технички, друштвени или 
природно-математички факултет

2 године ДА 1

Одсјек цивилне заштите
1. Шеф одсјека службеник II висока стручна спрема, или први 

циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, технички или факултет 
друштвеног смјера

3 године ДА 1

2. Самостални стручни 
сарадник за послове 
цивилне заштите

службеник V III висока стручна спремаили први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, технички или факултет 
друштвеног смјера

1 година ДА 1

3. Виши стручни 
сарадник за цивилну 
заштиту

службеник VI I Виша школска спремаили први 
циклус студија са најмање 180 ЕЦТС 
бодова, техничког или друштвеног 
смјера

3 године ДА 1

4. Стручни сарадник за 
организацију, 
осматрање, 
обавјештавање и 
упозорења

службеник VII III Средња стручна спрема, IV степен 6 мјесеци ДА 1

5. Оперативац за 
осматрање, 
обавјештавање и 
упозорења – 
руковалац машином 
СКИП 

намјештени
к

ВКВ возач моторних возила, положен
возачки испит Ц категорије

1 година НЕ 1

6. Руковалац 
материјално-
техничким средствима
– возач камиона ФАП

намјештени
к

Средња стручна спрема, IV степен, 
положен возачки испит Ц категорије

1 година НЕ 1

7. Радник на одржавању
возног парка цивилне 
заштите – руковалац 
УЛТ-ом

намјештени
к

Средња стручна спрема, 
аутомеханичар, положен возачки 
испит Ц категорије

1 година НЕ 1

УКУПНО 14

VII КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

Ред
. 
бр.

Назив радног мјеста Статус
Катег
.

Зв
а
њ
е

Врста и степен стручне спреме Потребно 
радно 
искуство

Стр. 
Исп.

Бр.
Из.

1. Шеф кабинета службеник висока стручна спрема, или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, правни или економски 
факултет

3 године ДА 1

2. Самостални с.с. за 
односе с јавношћу 

службеник V II висока стручна спрема, или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 

2 године ДА 1
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бодова, факултет политичких наука
3. Технички секретар 

начелника општине 
намјештени
к

Средња стручна спрема 6 мјесеци ДА 1

УКУПНО 3

VIII  СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Ред
. 
бр.

Назив радног мјеста Статус
Катег
.

Зв
а
њ
е

Врста и степен стручне спреме Потребно 
радно 
искуство

Стр. 
Исп.

Бр.
Из.

1. Секретар СО-е службеник I висока стручна спрема, или први 
циклус студија са најмање 240 ЕЦТС 
бодова, правни или 

3 године ДА 1

УКУПНО 1

2.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'' број 97/16,
36/16 и 61/21) члана 64. Закона о службеницима и
намјештеницима  у  органима  јединица  локалне
самоуправе  (''Службени  гласник  Републике
Српске''  ,бр.97/16)  и  члана  31а. Правилника  о
унутрашњој  организацији  и  систематизацији
радних  мјеста  општинске  управе  Невесиње
(''Службени  гласник  општине  Невесиње'' 13/22)
начелник Општине  д о н о с и  

П Л А Н 
ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
ЗА 2023. ГОДИНУ

I
План запошљавања у Општинској управи општине
Невесиње за  2023. годину (у даљем тексту: План)

утврђује  се  на  основу  стања  систематизованих
радних  мјеста,  стварног  стања  попуњености
радних  мјеста  у  складу  са  Правилником  о
унутрашњој  организацији  и  систематизацији
радних  мјеста  у  Општинској  управи  општине
Невесиње,  те  потребног  броја  службеника  и
намјештеника  на  неодређено  вријеме,  као  и
потребног броја приправника/волонтера.
План  се  доноси  водећи  рачуна  за  недостајућим
кадровима  у  организационим  јединицама,
расположивим средствима и у складу са Одлуком о
усвајању  буџета  општине  Невесиње  за  2023.
годину.

II
Преглед потреба систематизованих радних мјеста
и потребе за попуњавањем:
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Ред. 
Бр.

Назив  организационе
јединице

Број радних мјеста
 утврђених Правилником

Потребан  број  нових
запошљавања у 2023. год.

Службеник Намјештеник

1. Одјељење за општу управу 21 15 2 1
2. Одјељење за финансије 9 0 1 0
3. Одјељење за привреду 17 2 3 0
4. Одјељење  за

пољопривреду  и  рурални
развој

8 0 3 0

5. Одјељење  за  просторно
уређење и стамбено – ком.
послове

7 0 1 0

6. Служба  начелника
Општине

11 3 2

7. Кабинет начелника 2 1 0 0
8. Сектерар СО 1 0 - -
9. ТВСЈ 1 16 0 1

УКУПНО 77 37 12 2

III
Уважавајући  потребе  и  финансијске  могућности
Општине у 2023. години планира се запошљавање
на упражњена радна мјеста путем Јавног конкурса
и то:

Одјељење за општу управу:
1. Самостални  стручни  сарадник  за

борачко  –  инвалидску  заштиту  и
заштиту  цивилних  жртава
рата.................................. 1 извршилац.

2. Самостални  стручни  сарадник  за
борачко – инвалидску заштиту и жртве
ратне тортуре.................. 1 извршилац.

3. Радник  на  одржавању  чистоће  у
згради Општине................1 извршилац.

Одјељење за финансије:
4. Самостални  стручни  сарадник  за

праћење прихода и расхода буџетских
корисник...........................1 извршилац.

Одјељење  за  привреду  и  друштвене
дјелатности:

5. Самостални  стручни  сарадник  за
статистику,  план  и  анализу...........1
извршилац.

6. Шеф  Одсјека  за  инспекцијске  и
послове  комуналне  полиције………1
извршилац.

7. Урбанистичко–грађевински
инспектор………………....1 извршилац.

Одјељење за пољопривреду и рурални развој
8. Самостални  стручни  сарадник  за

савјетодавни  рад  у  пољопривреди-
Координатор………..........1 извршилац.

9. Виши  стручни  сарадник  за
сточарство……...…….......1 извршилац.

10. Самостални  стручни  сарадник  за
правне  послове  из  области
пољопривреде……….......1 извршилац.

Одјељење за просторно уређење и стамбено – 
комуналне послове

11. Самостални  стручни  сарадник  за
еколошке  дозволе  и  Просторно
уређење…………….......…1 извршилац.

Стручна служна начелника Општине:
11. Самостални  стручни  сарадник  начелника

Oпштине……………........…….1 извршилац.
12. Самостални стручни сарадник за послове

цивилне заштите……….......…1 извршилац.

Територијална   ватрогасно  –  спасилачка
јединица

13. Помоћни  радник  за  техничке
послове…………………….......1 извршилац.

IV
Запошљавање приправника и волонтера,  а ради
стручног оспособљавања и стицања услова за
полагање стручног испита,  вршиће се у складу са
расположивим средствима у Буџету општине
Невесиње  за  2023.  годину  и  у  зависности  од
одобреног  броја  приправника  по  основу  јавног
позива Завода за запошљавање. 

V
Oвај  План  ступа  на  снагу  даном  доношења,  а
објавиће  се  у  ''Службеном  гласнику  општине
Невесиње''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-012.1- 5/23            НАЧЕЛНИК  
Датум: 13.1.2023. год. Миленко Авдаловић, с.р.  

3. 
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16,
36/19  и  61/21),  члана 67.  и  88.  Статута  општине
Невесиње  (''Службени  гласник  општине
Невесиње'',  број  6/17 и 16/17),  начелник општине
Невесиње д о н о с и 
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ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О ЕЛЕКТРОНСКОМ СИСТЕМУ

ЕВИДЕНЦИЈЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА ЗАПОСЛЕНИХ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ НЕВЕСИЊЕ

Члан 1.
У  Правилнику  о  електронској  евиденцији  радног
времена  запослених  у  Општинској  управи
Невесиње („Службени гласник Општине Невесиње“
број:  10/22),  у  члану  2.  Правилника,  иза  ријечи
''предсједник  СО-е'' додају  се  ријечи  ''замјеник
Начелника, потпредсједник СО-е'' 

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања  у  ''Службеном  гласнику  општине
Невесиње''. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-012.1- 4/23            НАЧЕЛНИК  
Датум: 12.1.2023. год. Миленко Авдаловић, с.р.  

4.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'' број 97/16,
36/19  и  61/21),  члана 67.  и  88.  Статута  општине
Невесиње  (''Службени  гласник  општине
Невесиње'',  број  6/17  и  16/17),  чл.  11.  и  12.
Појединачног колективног уговора за запослене у
Општинској  управи Невесиње ''Службени Гласник
Општине Невесиње'' број 3/22), Начелник општине
Невесиње    д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о трошковима превоза запослених у

Општинској управи Невесиње

Члан 1.
Овим  Правилником  уређује  се  начин  и  поступак
остваривања  права  запослених  радника  у
Општинској  управи  Невесиње  (у  даљем  тексту:
запослени)  на  накнаду  трошкова  превоза  код
доласка на посао и одласка са посла.

Члан 2.
(1) Право  на  накнаду  трошкова  превоза  код

доласка на посао и одласка са посла имају
запослени  чије  je  мјесто  становања
удаљено  од  радног  мјеста  преко  3
километра, а највише до 50 километара.

(2) Запослени  чије  је  мјесто  становања
удаљено  преко  50  километара  остварује
ово  право  до  износа  који  је  утврђен  за
запослене  чије  мјесто  становања  не
прелази 50 километара.

Члан 3.
(1) Мјесто  становања  у  смислу  овог

Правилника  је  адреса  наведена  у
Потврди/Обавјештењу  о
пребивалишту/боравишту,  коју  издаје
Министарство унутрашњих послова.

(2) За  запослене  који  умјесто  у  стамбеној
јединице на адреси наведеној у потврди из
претходног става станују у другој стамбено
јединици  по  основу  власништва,
сувласништва,  закупа  или  неког  другог
основа,  адреса  те  стамбене  јединице  се
сматра мјестом становања.

(3) Уколико  запослени  не  станује  на  адреси
која  је  наведена  у  потврди  о
пребивалишту,  већ  на  адреси  која  је
удаљена  од  мјеста  рада  мање  од  3
километра,  нема  право  на  накнаду
трошкова превоза.

Члан 4.
(1) Удаљеност  између  мјеста  становања  и

мјеста рада утврђује се према најкраћем
путу од мјеста становања до мјеста рада.

(2) Удаљеност  мјеста  становања  до  мјеста
рада  доказује  се  на  основу  Изјаве
запосленог  о стварној удаљености мјеста
становања  до  мјеста  рада,  овјереној  од
стране  надлежног  органа,  а  која  је
саставни дио овог Правилника. 

Члан 5.
(1) Захтјев за остваривање права на накнаду

трошкова  превоза  подноси  се  Одјељењу
за општу управу.

(2) Уз захтјев, запослени је дужан доставити:
1) Изјаву о мјесту становања овјерену од

стране надлежног органа;
2) Изјаву  о  стварној  удаљености мјеста

становања  до  мјеста  рада,  овјерену
од стране надлежног органа;

3) Потврду/обавјештење   о
пребивалишту  коју  издаје
Министарство унутрашњих послова, а
која није старија од 30 дана од дана
подношења захтјева,

4) Копију  примјерка  мјесечне  карте
купљене за  текући мјесец,  издату  на
име  запосленог,  уколико  запослени
остварује  право  на  путне  трошкове
куповином мјесечне карте;

5) Потврду  о  висини  мјесечне  карте
издату  од  стране  јавног  превозника,
гдје је назначена путна релација коју
запослени користи  приликом  доласка
на посао и одласка са посла уколико
запослени остварује право на накнаду
трошкова превоза по основу члана 6.
став (3) овог Правилника.

Члан 6.
(1) Накнада за трошкове превоза се исплаћује

у  висини  пуне  цијене  мјесечне  карте  у
јавном  превозу  усвојене  од  стране
пружаоца услуге  јавног  превоза  за  сваки
дан проведен на послу у току мјесеца, а на
релацији  од  мјеста  становања  до  мјеста
рада и назад.

(2) Мјесечна карта у јавном превозу, у смислу
овог Правилника, јесте карта купљена од
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јавног превозника за текући мјесец, издата
на име запосленог.

(3) Запосленом  који  своје  право  на  накнаду
трошкова  превоза  не  остварује  путем
унапријед купљене мјесечне карте која се
користи у јавном превозу, а чије је мјесто
становања удаљено од мјеста рада преко
3 километра, а највише до 50 килиметара,
припада  накнада  за  трошкове  превоза  у
висини  100%  противвриједности  цијене
појединачне мјесечне карте за дане рада.

(4) Запослени  који  своје  право  остварује  на
начин описан у ставу (3) овог члана дужан
је  доставити  потврду  о  висини  мјесечне
карте издату од стране јавног превозника,
а  у  складу  са  релацијом  од  мјеста
становања до мјеста рада.

Члан 7.
(1) Основаност  остваривања  права  на

накнаду трошкова превоза утврђује се на
основу података наведених  у члану 5, као
и других релевантних података битних за
утврђивање стварног чињеничног стања.

(2) О  праву  на  накнаду  трошкова  превоза
одлучује се рјешењем.

(3) Право утврђено рјешењем тече од  првог
дана  у  мјесецу  у  коме  је  захтјев
поднесен,односно  од  дана  ступања
запосленог  у  радни  однос  уколико  је
захтјев  поднесен  у  току  првог  мјесеца
рада.

Члан 8.
(1) Запослени  којем  Рјешењем  надлежног

органа – Одјељење за општу управу буде
установљено  право  по  основу  трошкова
превоза  дужан  је  да  о  евентуалној
промјени  адресе  становања,  најкасније  у
року  од  7  дана,  обавјести  Одјељење  за
општу  управу  достављањем   изјаве  из
члана  5.  или  Потврде/Обавјешења  о
пребивалишту/боравишту.

(2) Запослени  којем  се   рјешењем  установи
право на трошкове  превоза, дужан је да
једном годишње, најкасније до 31. јануара,
Одјељењу за финансије достави потврду о
висини  мјесечне  карте  издате  од  стране
јавног превозника.

(3) Запослени који право остварују на основу
купљене  мјесечне  карте,  дужан  је   да
копију  исте,  издату  на  име  запосленог,
доставља  сваког  мјесеца  Одјељењу  за
финансије.

Члан 9.
(1) Орган  управе  задржава  право  провјере

истинитости  података  наведених  у
изјавама из члана 5. Правилника.

(2) Пријављивање  неистинитих  података  о
адреси мјеста становања као и о стварној
удаљености  од  мјеста  становања  до
мјеста  рада  сматра  се  повредом радних
обавеза  и  подлијеже  дисциплинској  и
материајлној одговорности. 

Члан 10.
Обрачун  накнаде  трошкова  превоза  врши
Одјељење  за  финансије  на  основу  Рјешења  и
података из евиденције о присутности на послу.  

Члан 11.
(1) Накнада трошкова превоза исплаћује се у

текућем  мјесецу  за  претходни  мјесец  за
дане у које је запослени радио, а у складу
са евиденцијом о присутности на радном
мјесту.

(2) Накнада  трошкова  превоза  неће  се
исплаћивати  за  вријеме  празника,
боловања,  годишњег  одмора,  плаћеног
одсуства  и  у  друге  дана када  запослени
није радио.

(3) Изузетно,  накнада  за  трошкове  превоза
који  су  проистекли  по  основу  унапријед
купљене мјесечне карте исаплаћиваће се
имаоцу исте у цијелости.

Члан 12.
Запослени  коју  су  право  на  накнаду  трошкова
превоза  остварили  до  датума  ступања  на  снагу
овог  Правилника   дужни  су  да,  најкасније  до  10
фебруара 2023. године, доставе документацију из
члана 5. Правилника.

Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања  у  ''Службеном  гласнику  Општине
Невесиње''   доношења,  а  објавиће  се  у
''Службеном гласнику Општине Невесиње''.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-012.1- 4/23            НАЧЕЛНИК  
Датум: 12.1.2023. год. Миленко Авдаловић, с.р.  

Прилог 1.
Ја  _____________________________________________________,  ЈМБ:  ______________________,
_________________________,  са  пребивалиштем  на  адреси  ________________________________,   дајем
сљедећу 

ИЗЈАВУ
о мјесту становања

Под  пуном  материјалном,  кривичном  и  моралном  одговорношћу  изјављујем  да  станујем  на  адреси
____________________________, и да са исте свакодневно путујем на посао.
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Изјаву дајем у сврху остваривања права на накнаду трошкова превоза, а на основу члана 5. Правилника о
трошковима превоза запослених у Општинској управи Невесиње.

Дана: __________________  Потпис: ________________

____________________________________________________________________________________

Прилог 2.
Ја_______________________________,ЈМБ_____________________,  из  ______________________,  са
пребивалиштем на адреси ________________________________,  дајем сљедећу 

ИЗЈАВУ
о удаљености мјеста становања од радног мјеста

Под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављујем  да је моје  мјесто становања на 
адреси _________________________________  од радног мјеста удаљено више од три километра. 

Приликом доласка на посао и одласка са посла користим један од следећих видова превоза (заокружити):

a) услуге превозника у јавном саобраћају;
b) друге услуге превоза (властити аутомобил и сл.) 

Изјаву дајем у сврху остваривања права на накнаду трошкова превоза, а на основу члана 4. Правилника о 
накнади трошкова превоза запослених у Општинској управи Невесиње,

Дана: __________________  Потпис: 
__________________



Ред
.

Бр.
С  А Д  Р  Ж  А  Ј Ст.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

1. Правилник  о  измјенама и  допунама Правилника  о  унутрашњој  организацији  и систематизацији
радних мјеста Општинске управе општине Невесиње 1

2. План запошљавања у Општинској управи Општине Невесиње за 2023. годину 9

3. Правилник  о  допуни  Правилника  о  електронском  систему  евиденције  радног  времена
запослених у Општинској управи Невесиње 10

4. Правилник о трошковима превоза запослених у Општинској управи Невесиње 10
                                                                                                            УРЕДНИК: Верица Пашајлић, в.д. секретар СО
                                                                                                            ИЗДАЈЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ

                                                                                                                                             ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ


