
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ

 

 

 

 

 ПРЕДЛАГАЧ

                                     ОБРАЂИВАЧ

са Комисијом за израду Статута

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, април 2017. године                                                          

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

О  НАЦРТУ СТАТУТА 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР  

 

 

 

 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника општине Прњавор

Статута општине Прњавор 

године                                                           

 

РАСПРАВЕ  

Прњавор у координацији  



ИЗВЈЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ СТАТУТА 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР  

 

 

 

 

ХРОНОЛОГИЈА РАДА 

 

У складу са Закључком Скупштине општине Прњавор (01-013-10/17) донесеним на 6. 

сједници дана 22.03.2017. године начелник општине Прњавор упутио је у јавну расправу 

Нацрт статута општине Прњавор. Јавним позивом упућеним дана 06.04.2015. године 

планирано је одржавање централне јавне расправе у складу са законом и Статутом 

општине. Јавна расправа као облик учешћа грађана у локалној самоуправи, омогућава 

учешће грађана у доношењу одлука и других аката који су од непосредног интереса за 

становништво. На тај начин грађани имају прилику, да изнесу своје приједлоге и сугестије 

о предложеном нацрту. 

 

 

 

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ – ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕАЛИЗАЦИЈА, ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

 

 

Организација  

 

О Нацрту статута општине Прњавор расправљало се на централној јавној расправи, која је 

одржана дана 11.4.2017. године у Центру за културу са почетком у 19:00 часова. 

Организација јавних расправа укључивала је обавјештење (јавни позив о Нацрту статута 

општине) заинтересованим грађанима о термину и мјесту одржавања путем средстава 

јавног информисања, истицањем позива на огласним таблама зграде општине, те 

објављивањем на интернет страници општине www.opstinaprnjavor.net. Писмени позив са 

материјалом упућен је и на адресе 40 правника са подручја општине Прњавор, који су 

запослени у различитим секторима. Материјал (Нацрт статута општине Прњавор) 

дистрибуиран је у шалтер салу и објављен на званичној веб страницу општине Прњавор. 

Осим на јавној расправи, примједбе, приједлоге и сугестије грађани су могли доставити и 

путем мејла kabinetnacelnika@prnjavor.ba до дана одржавања јавне расправе или на самој 

јавној расправи. Обавезни учесници у расправи су: начелник општине или лице које он 

овласти, Комисија за израду статута општине Прњавор и записничар. О току јавне расправе 

водио се записник који садржи основне податке о току јавне расправе, дате приједлоге и 

мишљења, а на основу кога се у координацији са обрађивачем акта сачинио извјештај. У 

року од највише петнаест дана од усвајања акта, јавности ће бити доступан одговор у 

облику писменог извјештаја, који ће сачињавати приједлоге изнесене у току расправе, као и 

коначну верзију Статута општине Прњавор.     

 

 

 

 

 

 

 



 

Реализација 

 

У координацији са Центром за културу Прњавор обезбјеђена је мала сала за одржавање 

јавне расправе. Јавни позив поред информације о термину и мјесту одржавања јавне 

расправе садржавао је и податке о мјестима на којима су се могли добити материјали везани 

за нацрт статута, те е-маил адресу на коју су се електронским путем могли упутити 

приједлози. Јавни позив о одржавању јавне расправе емитован је дана 6.4.2017. године на 

локалној телевизији К3 (у терминима 16.00, 18.00 и 21.00 часова) и Радио Прњавору (у 

терминима 08.25, 08.45, 13.45 и 14.15 часова), те постављен на званичној интернет страници 

Општине Прњавор и истакнут на огласној табли. Емитовање јавног позива трајало је до 

дана одржавања јавне расправе (11.4.2017. године). Материјал који је садржавао Нацрт 

статута општине Прњавор дистрибуиран је дана 6.4.2017. године у шалтер салу Општине 

Прњавор, достављен на адресу 40 правника са подручја општине Прњавор, који су 

запослени у разним секторима, те објављен на интернет страници општине Прњавор. У 

јавној расправи су учествовали: Жељко Симић, предсједник Скупштине општине као лице 

које је овластио начелник, Комисија за израду Статута општине у саставу: Сретко Аулић, 

Александра Далшашо-Лепир, Новка Петровић – Бјелонић, Наташа Радуловић и Свјетлана 

Кузмановић, Ана Војводић, као записничар. Јавна расправа укључила је представљање 

Нацрта статута које је трајало 10 минута, а презентацију су обавили чланови Комисије, 

Александра Далшашо-Лепир и Сретко Аулић. Након презентације отворена је јавна 

расправа, на којој су присутни грађани могли дати своје приједлоге и сугестије. Осим на 

јавној расправи, примједбе, приједлоге и сугестије грађани су могли доставити и путем 

мејла kabinetnacelnika@prnjavor.ba до дана одржавања јавне расправе или на самој јавној 

расправи. О току јавне расправе вођен је записник, који садржава податке о јавној расправи 

(почетак одржавања, број присутних, дате приједлоге, сугестије и коментаре). О току јавне 

расправе водио се и тонски запис. Након одржавања јавне расправе сачињен је извјештај о 

проведеној јавној расправи, који ће начелник доставити скупштини заједно са приједлогом 

општег акта. У року од највише петнаест дана од усвајања акта, јавности ће бити доступан 

одговор у облику писменог извјештаја, који ће бити објављен на интернет страници 

општине Прњавор www.opstinaprnjavor.net.     
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ПРИЈЕДЛОЗИ, МИШЉЕЊА И СУГЕСТИЈЕ  

 

 

Далибор Прерадовић (начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове и ивестиције) 

 

*Приједлог – у члану 18, у ком се наводе надлежности општине у области стамбено-

комуналних дјелатности, тачка 13, надзор над обављањем комуналних дјелатности и 

инспекцијски надзор, приједлог да се ова надлежност додијели области инспекције. 

 

Бранко Шиканић (одборник у СО Прњавор) 

 

*Приједлог – у члану 1, потребно дефинисати акте: под 1. Статут, под 2. општи акти 

органа управе, за доношење аката предлаже да акт који дође у приједлог а био је у нацрту 

да остане назив акта, други начин да се акт донесе у приједлогу без нацрта, трећи начин 

доношења акта уколико није обиман акт да се донесе по скраћеном поступку и четврти 

начин да се акт донесе по хитном поступку. 

 

Боро Богичевић (грађанин, правник) 

 

*Коментар – Међу присутнима су само запослени из администрације општине. 

*Коментар – 98% одредби преписане из закона, осим дијела о грађанским иницијативама и 

о изборима у мјесним заједницама. Овај статут може бити статут било ког града или 

општине. 

*Приједлог – квоте за грађанску иницијативу треба спустити. 

*Коментар – дијелови Статута који нису преписани из закона, неће много побољшати 

стање у Прњавору. 

 

Љубомир Југовић (грађанин, адвокат) 

 

*Коментар – очигледно је да према Закону о локалној самоуправи нема простора за 

креативност у изради статута. У том смислу комисија је добро одрадила посао. 

*Приједлог –да се изабере термин или „подручје“ или „територија“. 

*Приједлог – у члану 13. набројати све националне мањине будући да је Прњавор познат 

као „Мала Европа“. 

*Приједлог – у члану 23, у ком се наводи да општина оснива Центар за социјални рад, тај 

навод непотребан. 

*Приједлог - Одбор за жалбе наведен у члану 57, а начелник у члану 58, то би требало 

промијенити јер није одбор важнији од начелника. 

*Коментар – у члану 80. нису детаљно набројани приходи општине. 

*Коментар – одредби о скупштини треба дати већи значај. 

*Коментар – дефиниција „мјесне заједница“ која је преписана из закона није добра, јер 

тако дефинисана мјесна заједница нема никакв значај. 

*Приједлог -  у члану 148. потребно одредити рок. 

*Коментар – у члану 113. потребно да стоји „сваки грађанин може...“. Иницијативу грађана 

треба развити на општинском нивоу, да се не би догодило да јавне расправе не буду 

посећене. 

 

 

 

 



Славица Кузмановић (грађанин, нотар) 

 

*Коментар – није било простора за креативност, Статут је урађен у складу за законом. 

Мјесне заједнице још дуго неће имати статус правног лица, јер је раније општина 

одговарала за њихове поступке. 

 

Бране Жунић (начелник Одјељења за просторно уређење) 

 

*Приједлог – у дијелу у ком се наводи да је „за доношење статута потребна обична 

већина“, потребно измијенити у 2/3 већина. 

*Приједлог–у дијелу у ком се наводи учешће грађана, потребно набројати неколико 

најважнијих тема, да се зна шта иде на референдум, а шта на иницијативу. 

 

Није било приједлога достављених путем мејл адресе kabinetnacelnika@prnjavor.ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


