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I УВОД 

 

 

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2018. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 32/17) у I тромјесечју (јануар-март) предвиђено је и 

разматрање Извјештај о раду Скупштине општине, сталних радних тијела Скупштине и 

Стручне службе Скупштине општине, за 2017. годину. 
 

Правни основ за израду и подношење годишњег Извјештаја о раду Скупштине 

општине, сталних радних тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине општине, 

садржан је у члану 87. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) који прописује да органи јединице локалне самоуправе 

подносе јавности годишњи извјештај у којем се пореде постигнути резултати са 

планираним програмским циљевима и члану 94. став 3. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17), који прописује да органи Општине 

подносе јавности годишње планове рада за наредну годину и извјештаје о раду за 

претходну годину у којима се пореде постигнути резултати са планираним програмским 

циљевима. 

 

Скупштина општине Прњавор у 2017. години, извршавала је своју функцију у 

складу са овлашћењима датим Законом о локалној самоуправи, Статутом општине 

Прњавор, Пословником о раду Скупштине општине Прњавор и Програмом рада 

Скупштине општине Прњавор за 2017. годину. 

 

У оквиру нормативне дјелатности Скупштина општине одржава своје редовне, 

посебне, свечане и ванредне сједнице.  

На сједницама доносе се акти као што су: Статут, Пословник, одлуке, програми, 

стратегије, планови, етички кодекс, рјешења, закључци, резолуције, препоруке и 

смјернице.  

 

Сједнице се сазивају на тражење Начелника општине, предсједника Скупштине 

општине и 1/3 одборника Скупштине општине, у складу са Пословником о раду 

Скупштине општине Прњавор. 
 

 Скупштина општине Прњавор подноси Извјештај о раду за период од 1. јануара до 

31. децембра 2017. године.  

У складу са вишегодишњом праксом, и у овом извјештају Стручна служба 

Скупштине општине је припремила детаљан преглед активности у протеклој календарској 

години, у вези са законодавном функцијом, јавношћу, као и другим аспектима рада 

Скупштине општине, радних тијела Скупштине општине и Стручне службе Скупштине 

општине.  
 

 Систематизовани преглед активности, исказан у Извјештају, може послужити 

одборницима као основа за вођење расправе о раду Скупштине општине, Колегијума 

Скупштине општине, радних тијела Скупштине општине и Стручне службе Скупштине 

општине, као и основа за давање приједлога и сугестија за даљи ефикаснији рад 

Скупштине општине, њених радних тијела, Колегијума Скупштине, Клубова одборника у 

Скупштини и Стручне службе Скупштине општине, односно може послужити као 

индикатор недостатака на којима треба радити, као и показатељ добре праксе коју треба 

наставити.  



 

II OСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 

2.1. Списак одборника Скупштине
 

Р. бр. име и презиме 

1. Жељко Симић 

2. Горан Земун 

3. Дражен Микић 

4. Борислав Петровић

5. Александар Вуковић

6. Свјетлана Малић

7. Неђељко Живанић

8. Вељко Гвозденовић

9. Сања Тривалић 

10. Драшко Аулић
1
 

11. Милан Петровић

12. Славиша Јењић 

13. Наташа Видовић

14. Борко Лукановић

15. Синиша Малешевић

16. Горан Продановић

17. Велибор Тривичевић

18. Миро Шикарац 

19. Веса Вуковић
2
 

20. Савко Тубак 

21. Милорад Кондић

22. Емсад Пушкар 

23. Бранко Шиканић

24. Невенко Панчић

25. Бранко Декет 

26. Владо Живковић

27. Богољуб Санчанин

28. Славиша Милинчић

29. Боре Митрић
3
 

 

Графикон број 1. Приказ

                                                 
1
 Драшко Аулић, одборник у Скупштини

Новки Бијелонић Петровић. 
2
 Веса Вуковић, одборница у С

одборнику Горану Марићу. 
3
 Боре Митрић, досадашњи одборник

године. 

4 или

4 

ИНФОРМАЦИЈЕ 

купштине општине  

политички субјект 

СНСД 

СНСД 

 СНСД 

Петровић СНСД 

Вуковић СНСД 

Малић СНСД 

Живанић СНСД 

Гвозденовић СНСД 

 СНСД 

 СНСД 

Петровић СДС 

 СДС 

Видовић СДС 

Лукановић СДС 

Малешевић СДС 

Продановић СДС 

Тривичевић СДС 

 НДП 

НДП 

СП 

Кондић Коалиција Радикално за народ СРС

СДА 

Шиканић СНС 

Панчић ПДП 

националне мањине 

Живковић самостални одборник 

Санчанин самостални одборник 

Милинчић самостални одборник 

самостални одборник. 

риказ броја  одборника и одборница на дан 31.12.2017. 
 

 
купштини општине од 31.01.2017. годин, након престанка

 Скупштини општине од 07.07.2017. годинe, након

одборник ДНС-а, је самостални одборник у Скупштини

25 или (86%)

или (14%)

број одборника

број одборница

СРС-РС-СРС-Снага народа 

31.12.2017. године 

 

престанка мандта одборници 

након престанка мандата 

Скупштини општине од 17.11.2017. 

број одборника

број одборница



 

Табела број 1. Образовна

 

ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТ

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛ

СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА

КОАЛИЦИЈА СНАГА НАРОДА

СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

САМОСТАЛНИ ОДБОРНИЦИ

УКУПНО 

 
 

Графикон број 2. Образовна и
                                                                                                                             

 
2.2. Списак клубова одборника

 

 У 2017. години, у Скупштини

слиједи: 

 

Клуб одборника СНСД......................

Клуб одборника СДС.........................

Клуб одборника „Петица“.................

Клуб одборника НДП-СНС
5

Клуб одборника „Независни“

Број одборника који нису, у 

                                                 
4
 До 03.07.2017. године предсједник

мањина. 
5
 Дана 02.03.2017. године формиран

6
 Дана 22.11.2017. године формиран

0%

41%

7%

Образовна структура

5 

Образовна структура одборника СО-е Прњавор у

по политичким субјектима 

СУБЈЕКТИ У СО-е 

       

БРОЈ        

ОДБОРНИКА 
 ДОКТОР

 МАСТЕР

СОЦИЈАЛ-ДЕМОКРАТА 10 1

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 7 1

ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ 2 -

ПАРТИЈА 1 -

НАРОДА           1 -

ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 1 -

СТРАНКА 1 -

ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 1 -

МАЊИНЕ 1 -

ОДБОРНИЦИ 4 -

29 2

Образовна и старосна структура одборника СО-е у 

                                                                                                                                                                                                                                                           

           

одборника у 2017. години 

у Скупштини општине, дјеловало је пет клуб

......................предсједник Дражен Микић............

.........................предсједник Славиша Јењић..........

................предсједник Милорад Кондић
4
.........

5
.............предсједник Миро Шикарац............

Независни“
6
.........предсједник Владо Живковић.............

 2017. години, били чланови клубова............

 
предсједник Клуба одборника „Петица“ био је Бранко Декет

формиран је Клуб  одборника НДП-СНС. 

формиран је Клуб одборника „Независни“. 

52%

структура одборника

ССС (15)

ВШС (0)

ВСС (12)

мастер-доктор (2)

године старости 

20-30 

31-40 

41-50 

51-60 

 
61-70 

Укупно 

Старосна структура

Прњавор у 2017. години, 

ОД ТОГА 

ДОКТОР-  

МАСТЕР 

ВСС ВШС ССС 

1 6 - 3 

1 2 - 4 

- 1 - 1 

- - - 1 

- - - 1 

- - - 1 

- 1 - - 

- - - 1 

- - - 1 

- 2 - 2 

2 12 0 15 

у 2017. години 

клубова одборника, како 

..................10 чланова, 

...........седам чланова, 

...............пет чланова, 

..................три члана,  

..................три члана, 

.........један одборник. 

Декет, одборник националних 

     број               % 
одборника 

    2            7,00% 

    5          17,20% 

  13          44,80% 

   7           24,00% 

   2            7,00% 

  29            100% 

структура одборника 



 

Графикон

 

 

2.3. Списак сталних радних

 

У Скупштини општине

основано је 15 сталних радних

Скупштине општине су одборници

тијела (Комисије за вјерска

Савјета за културу), одборници

 

Табела

Р.б. 

1.  КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР

2.  СТАТУТАРНО-ПРАВНА

3.  КОМИСИЈА ЗА ПРИВРЕДУ

4.  КОМИСИЈА ЗА ДРУШТВЕНЕ

5.  КОМИСИЈА ЗА МЈЕСНЕ

6.  КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ

7.  КОМИСИЈА ЗА ВЈЕРСКА

8.  КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊА

9.  ОДБОР ЗА ЉУДСКА ПРАВА

10.  OДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ

11.  ОДБОР ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ

12.  ЕТИЧКИ ОДБОР8 

13.  ОДБОР ЗА БОРАЧКО

14.  САВЈЕТ ЗА СПОРТ 

15.  САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ

                                                 
7
До 31.01.2017. године предсједник

од 26.05.2017. године предсједник је
8
 На 12. редовној сједнци од 01.12.2017. 

Прњавор, назив: „Одбор за примјену

назив: „Етчки одбор“. 
9
 Вељко Гвозденовић, дана 13.11.2017. 

спорт 

17%

10%

10%

6 

 

Графикон број 3. Графички приказ клубова одборника

радних тијела Скупштине општине Прњавор

општине, по Пословнику о раду Скупштине 

радних тијала. На мјесту предсједника 12 сталних

одборници скупштинске већине, док су предсједници

вјерска питања, Одбора за регионалну и међународну

одборници скупштинске мањине. 

Табела 2. Стална радна тијела Со-е Прњавор 

радно тијело предсједник
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ Дражен Микић
ПРАВНА КОМИСИЈА Сања Тривалић

ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ Горан Земун
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ Свјеталана
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Милорад Кондић
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА Жељко Симић
ВЈЕРСКА ПИТАЊА Милан Петровић
ПИТАЊА МЛАДИХ Сања Тривалић

ЉУДСКА ПРАВА, ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ Савко Тубак
РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ Славишља

ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ Свјетлана

Бранко Шиканић
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ Неђељко Живанић

 Вељко Гвозденовић
КУЛТУРУ Наташа Видовић

 
предсједник Статутарно парвне комисије била је Новка Бијелонић

предсједник је Сања Тривалић. 

1.12.2017. године, Одлуком о измјенама и допунама Пословника

примјену Кодекса етичког понашања изабраних представника

 13.11.2017. године поднио је оставку на мјесто предсједника

35%

24%

4%

Клубови одборника

Клуб СНСД

Клуб СДС

Клуб петица

Клуб НДП

Клуб независни

Без клуба

одборника 

 

Прњавор 

Скупштине општине Прњавор,  

сталних радних тијела 

предсједници три радна 

међународну сарадњу и 

предсједник 

Дражен Микић  

Сања Тривалић
7
  

Горан Земун 

еталана Малић 

Милорад Кондић  

Жељко Симић  

Милан Петровић  

Сања Тривалић  

Савко Тубак  

Славишља Јењић 

Свјетлана Малић 

Бранко Шиканић  

Неђељко Живанић 

Вељко Гвозденовић
9
  

Наташа Видовић  

Бијелонић Петровић, а  

Пословника о раду СО 

представника“ промијењен је у 

предсједника и члана Савјета за 

Клуб СНСД-10 чланова

Клуб СДС-7 чланова

Клуб петица-5 чланова

Клуб НДП-СНС-3 члана

Клуб независни-3 члана

Без клуба-1 одборник



7 

 

2.4. Списак чланова Колегијума Скупштине општине у 2017. години 

 

У 2017. години чланове Колегијума Скупштине општине чинили су: предсједник 

Скупштине општине, потпредсједник Скупштине и предсједници клубова одборника: 

Клуба СНСД, Клуба СДС, Клуба петица, Клуба НДП-СНС и Клуба независни. 
 

Табела 3. Чланови Колегијума СО-е Прњавор 

Р.б. Чланови Колегијума 

1. предсједник Скупштине општине Жељко Симић 

2. потпредсједник Скупштине општине Миро Шикарац
10

 

3. предсједник Клуба СНСД Дражен Микић 

4. предсједник Клуба СДС Славиша Јењић 

5. предсједник Клуба петица Милорад Кондић 

6. предсједник Клуба НДП-СНС Миро Шикарац 

7. предсједник Клуба независни Владо Живковић 

 
III ЗАКОНОДАВНА АКТИВНОСТ СКУПШТИНЕ   
 

3.1. Сједнице Скупштине општине 
 

 У току 2017. године одржано је укупно 11 сједница Скупштине општине, од чега је 

10 радних и једна свечана сједница, како слиједи: 

• 4. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 31.01.2017. године, 

• 5. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 02.03.2017. године, 

• 6. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 22.03.2017. године, 

• 7. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 12.04.2017. године, 

• 8. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 30.05.2017. године, 

• 9. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 07.07.2017. године, 

• 10. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 26.09.2017. године, 

• 11. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 17.11.2017. године, 

• 12. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 01.12.2017. године, 

• 13. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 15.12.2017. године. 

• Свечана сједница Скупштине општине одржана је 24.03.2017. године, поводом Дана 

општине Прњавор. 

Посебних и ванредних сједница Скупштине општине Прњавор у 2017. години није 

било. 
  

Скупштина општине Прњавор је у 2017. години  разматрала укупно 168 тачака 

дневног реда, чији предлагачи су били: Начелник општине, предсједник Скупштине 

општине, Комисија за избор и именовање и Етички одбор. 

Скупштина општине је у 2017. години донијела укупно 259 аката, и то: Статут 

општине Прњавор, Пословник о раду Скупштине општине Прњавор, Етички кодекс 

Скупштине општине Прњавор, 65 одлука, 8 програма, 4 плана, 102 рјешења и 77 

закључака.  

Поводом Дана општине Прњавор 24. марта, Скупштина општине је, донијела 

Одлуку о додјели општинских награда и признања за 2017. годину, гдје је додијелила: 

- Повељу заслужног грађанина општине Прњавор са златним грбом општине 

Прњавор, Милану Лебурићу из Прњавора, 

                                                 
10
Миро Шикарац , потпредсједник Скупштине општине је и предсједник Клуба НДП-СНС. 
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- Повељу општине Прњавор са златним грбом општине Прњавор, предузећу „Дис 

Еуростандард“ д.о.о. Прњавор и  

- 16 похвала (Петру Јанковићу из Прњавора, Планинарском друштву „Корак више“ 

из Прњавора, Слободану Милијашевићу из Прњавора, Ранку Ђурићу из Доњих Вијачана, 

Ранку Васићу из Околице, Јосипу Ћорићу-Кати из Долина,  Брани Шушку из Прњавора, 

Бориславку Пеулићу из Прњавора, Обраду Јанковићу из Шаринаца, Дамјану Илишковићу 

из Прњавора, Марку Пезеру из Прњавора, Драгошу Стругару из Прњавора, Николи 

Новарлићу из Прњавора, Руфаду Рахимићу из Лишње, Зијади Ћуран из Коњуховаца и 

Новаку Богићевићу из Прњавора). 
 

3.1.2. Релизација Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2017. годину 
 

Програм рада Скупштине општине Прњавор за 2017. годину донесен је на 3. 

редовној сједници Скупштине, одржаној 28.12.2016. године („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 31/16).  

 

У 2017. години Скупштина општине је своје активности планирала у складу са 

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2017. годину, којим су утврђени 

послови и задаци, носиоци послова и рокови за њихово извршавање.  

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2017. годину планирано је 

разматрање 96 тема, од којих се 53 односило на нормативни садржај, а 43 теме су се 

односиле на питања извјештајног карактера. 

 

Од 96 планираних тема реализовано је 79 тема или 82,30%, а 17 планираних тема 

или 17,70 % није реализовано из објективних разлога. 
  
 

Табела број 4. Теме кје нису разматране из Програма рада СО-е за 2017. годину  
 

I  ТРОМЈЕСЕЧЈЕ  (јануар-март) 
 нереали-
зовано 

А -  НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ /ОДЛУКЕ/:  
Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини РС           

 
 

4 

Одлука утврђивању плана парцелације „занатски центар“ Горњи Штрпци /Нацрт/ 
Нацрт Одлуке о усвајању мјерила и критерија за одређивање категорије локалних путева и улица 
Нацрт Одлуке о одређивању категорија локалних путева и улица  
Б - ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ:  
Нацрт Стратегије развоја локалних путева и улица у насељу 1 
В - ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ:  
Извјештај о раду КП „Парк“ а.д. Прњавор за 2016. годину                    

2 Извјештај о раду КП „Водовод“ а.д. Прњавор за 2016. годину             

II  ТРОМЈЕСЕЧЈЕ  (април-јуни)   

А - НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ /ОДЛУКЕ/:  
Одлука о усвајању Плана парцелације „Занатски центар“ Горњи Штрпци  

 
 
 
 

6 

Одлука о усвајању урбанистичког плана „Прњавор“ 
Одлука о расписивању конкурса за избор чланова Надзорног одбора ЈП „Радио Прњавор“ 
Одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске 
Приједлог Одлуке о усвајању мјерила и критерија за одређивање категорије локалних путева и 
улица 
Приједлог Одлуке о одређивању категорија локалних путева и улица 
Б - ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ:  
Приједлог Стратегије развоја локалних путева и улица у насељу 1 

III TРОМЈЕСЕЧЈЕ  (јули - септембар)   

Б - ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ:  
Годишњи Програм рада ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за радну 2017/2018. годину 1 
В - ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ:  
Информација о јавном превозу на подручју општине за регистрациони период 2016/2017. год.  

2 Информација о реализацији Програма развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања 
општине Прњавор    

Укупно нереализовано тема 17 

 



 

Табела број 5. Реализација

треомјесечја 
I    тромјесечје 
II   тромјесечје 
III  тромјесечје 
IV  тромјесечје 
Укупно тема 
У проценту 

 
Графикон број 4. Преглед реализованих

 

 

 
3.1.3. Активности Скупштине

          СО-е за 2017. годину 

  

Рад Скупштине општине

реализованих тема по Програму

била на дневном реду сједница

одлука, програма, планова, закључака

Поред питања утврђених

општине је, у 2017. години, 

стране овлашћених предлагача

Скупштина општине 

су покренута и иницирана 

Програмом рада Скупштине општине
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- план....................................................
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Реализација Програма рада СО-е по тромјесечјима
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Преглед реализованих тема из Програма рада СО

Скупштине по питањима која нису обухваћена Програмом

 

општине не може се оцјењивати само на основу

Програму рада, већ по укупном броју разматраних
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утврђених Програмом рада Скупштине за 2017. 

 разматрала и друга питања која су покренута

предлагача, а за које је оцијенила да их треба размотрити
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тине општине, и то: 

..................................................50, 

........................................................1, 

.....................................................1, 

............................................29, 

..............................................101. 

26

15

4
2 1

30

16
14

4

0 1

28

10

1 0
2

0
2

број тема (96)

реализовано (79)

нереализовано (17)

тромјесечјима   
нереализовано тема 

7 
7 
3 
0 

17 
17,70% 

СО-е за 2017. годину 

 

обухваћена Програмом рада    

на основу планираних и 

разматраних питања која су 

укупном броју донесених 

. годину, Скупштина 

покренута и иницирана од 

размотрити.  

акта по питањима која 

а која нису обухваћена 

13

1

11

12
0

број тема (96)

реализовано (79)

нереализовано (17)



10 

 

У табели број 6. приказан је преглед усвојених аката који нису планирани Програмом 

рада СО-е за 2017. годину, а достављени су у скупштиснку процедуру и разматрани у 

извјештајном периоду. 

 

Табела број 6. Преглед усвојених аката који нису планирани Програмом рада СО-е 
 

  Р.бр. назив акта сједница одржана 

1. Одлука о измјенама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, 
занатским, услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор 

4. 31.1.2017.

2. Одлука о допунама Одлуке о оснивању ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 4. 31.1.2017.

3. Рјешење о престанку мандата одборници СО-е, Новки Бијелонић Петровић 4. 31.1.2017.

4. Рјешење о потврђивању мандата одборнику СО-е, ДрашкуАулићу 4. 31.1.2017.

5. Допунско рјешење број 21.36/475-81/16 (Драган Симеунчевић) 4. 31.1.2017.

6. Рјешење о именовању Комисије за израду Статута општине Прњавор 4. 31.1.2017.

7. Рјешење о разрјешењу представника општине Прњавор у скупштини ЈП 
Регионалне депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука 

4. 31.1.2017.

8. Рјешење о именовању представника општине Прњавор у скупштини ЈП 
Регионалне депоније „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука    

4. 31.1.2017.

9. Рјешење о разрјешењу в.д. секретара Скупштине општине Прњавор 4. 31.1.2017.

10. Рјешење о именовању секретара Скупштине општине Прњавор 4. 31.1.2017.

11. Рјешење о разрјешењу члана Надзорног одбора ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 4. 31.1.2017.

12. Рјешење о именовању в.д. члана Надзорног одбора ЈП „Радио Прњавор“  Прњавор 4. 31.1.2017.

13. Рјешење о разрјешењу дужности члана Комисије за избор и именовање 4. 31.1.2017.

14. Рјешење о избору члана Комисије за избор и именовање 4. 31.1.2017.

15. Рјешење о именовању Комисије за обраду захтјева за додјелу стипендија 4. 31.1.2017.

16. Рјешење о разрјешењу дужности члана Статутарно-правне комисије 4. 31.1.2017.

17. Рјешење о избору члана Статутарно-правне комисије 4. 31.1.2017.

18. Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање 4. 31.1.2017.

19. Закључак о овлашћењу Статутарно-правбне комисије да сачини пречишћен 
текст Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, 
услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор 

4. 31.1.2017.

20. Закључак о усвајању нацрта Одлуке о проширеним правима социјалне заштите 
у општини Прњавор за 2017. годину 

4. 31.1.2017.

21. Закључак о покретању иницијативе за доношење Статута општине Прњавор 4. 31.1.2017.

Укупно 21 акт усвојен на 4. сједници (одлука-2,  рјешења-15 и закључака-4)   

22. Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о продаји неизгр. градског 
грађев. земљишта непосредном погодбом са Савковић Славком, из Прњавора 

5. 2.3.2017. 

23. Одлука о измјени Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, 
занатским, услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор 

5. 2.3.2017. 

24. Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана „исток 2, исток 3 и југ 1“ 
(измјена II) 

5. 2.3.2017. 

25. Одлука о утврђивању Листе стручњака за именовање конкурсних комисија за 
спровођење поступка за пријем службеника у Општинску управу општине Прњавор 

5. 2.3.2017. 

26. Одлука о покретању поступка ревизије Стратегије развоја општине Прњавор за 
период 2012-2020. година 

5. 2.3.2017. 

27. Рјешење о именовању Савјета за укупно праћење израде измјена  дијела 
Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена V) 

5. 2.3.2017. 

28. Рјешење о именовању Савјета за укупно праћење израде Плана парцелације 
„Занатски центар“ Горњи Штрпци 

5. 2.3.2017. 

29. Рјешење о разрјешењу дужности вршиоца дужности члана Одбора за жалбе 
општине Прњавор 

5. 2.3.2017. 

30. Рјешење о именовању члана Одбора за жалбе општине Прњавор 5. 2.3.2017. 
31. Рјешење о разрјешењу Свјетлане Кузмановић, в.д. начелника Одјељења за 

општу управу 
5. 2.3.2017. 

32. Рјешење о именовању Свјетлане Кузмановић за вршиоца дужности начелника 
Одјељења за општу управу 

5. 2.3.2017. 

33. Рјешење о разрјешењу Љубише Шикарца, в.д. начелника Одјељења за ЛЕР и 
друштвене дјелатности 

5. 2.3.2017. 

34. Рјешење о именовању Љубише Шикарца за в.д. начелника Одјељења за ЛЕР и 
друштвене дјелатности 

5. 2.3.2017. 

35. Рјешење о разрјешењу Брана Жунића, в.д. начелника Одјељења за просторно уређење 5. 2.3.2017. 
36. Рјешење о именовању Брана Жунића за вршиоца дужности начелника Одјељења 

за просторно уређење 
5. 2.3.2017. 

37. Рјешење о разрјешењу Александра Његомировића, в.д. начелника Одјељења за 
финансије 

5. 2.3.2017. 
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38. Рјешење о именовању Александра Његомировића за в.д. начелника Одјељења за 
финансије 

5. 2.3.2017. 

39. Рјешење о разрјешењу Далобора Прерадовића, в.д. начелника Одјељења за 
стамбено-комуналне послове и инвестиције 

5. 2.3.2017. 

40. Рјешење о именовању Далобора Прерадовића за в.д. начелника Одјељења за 
стамбено-комуналне послове и инвестиције 

5. 2.3.2017. 

41. Рјешење о разрјешењу Срђана Томића, в.д. начелника Одјељења за борачко-
инвалидску заштиту 

5. 2.3.2017. 

42. Рјешење о именовању Срђана Томића за в.д. начелника Одјељења за борачко-
инвалидску заштиту 

5. 2.3.2017. 

43. Рјешење о разрјешењу Мише Вујића, в.д. начелника Одјељења за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство 

5. 2.3.2017. 

44. Рјешење о именовању Мише Вујића за в.д. начелника Одјељења за пољо- 
привреду, водопривреду и шумарство 

5. 2.3.2017. 

45. Рјешење о разрјешењу Сузане Швраке, в.д. начелника Одјељења за инспекцијске 
послове 

5. 2.3.2017. 

46. Рјешење о именовању Сузане Швраке за в.д. начелника Одјељења за инспе- 
кцијске послове 

5. 2.3.2017. 

47. Рјешења о разрјешењу Синише Тешановбића, в.д. начелника Службе за јавне 
набавке и заједничке послове 

5. 2.3.2017. 

48. Рјешење о именовању Синише Тешановића за в.д. начелника Службе за јавне 
набавке и заједничке послове 

5. 2.3.2017. 

49. Закључак о овлаштењу Статутарно-правне комисије да изради пречишћен текст 

Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и 
другим објектима на подручју општине Прњавор 

5. 2.3.2017. 

Укупно 28 аката усвојених на 5. сједници  (одлука-5,  рјешења-22 и закључака-1)   

50. Oдлука о давању сагласности начелнику општине за закључење уговора о замјени 
непокретности са Кузмановић рођ. Поповић Мирјаном кћерк. Недељка из 
Прњавора и Ковачевић Миодрагом, сином Кaјице из Околице 

6. 22.3.2017.

51. Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о куповини земљишта са 
Топић Љубинком, сином Момира из Прњавора 

6. 22.3.2017.

52. Одлука о измјени и допуни Одлуке о додјели пословних простора на привремено 
коришћење 

6. 22.3.2017.

53. Одлука о делегирању одборника СO-е, који ће у својству службеног лица 
присуствовати закључењу брака 

6. 22.3.2017.

54. Допунско рјешење, број 21.36/475-105/16 (Дувњак Предраг) 6. 22.3.2017.

55. Допунско рјешење, број 21.36/475-3/16 (Марковић Божица) 6. 22.3.2017.

56. Допунско рјешење, број 21.36/475-84/16 (Јелисић Ранко) 6. 22.3.2017.

57. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за општу управу 6. 22.3.2017.

58. Рјешење о именовању начелника Одјељења за општу управу 6. 22.3.2017.

59. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за локални економски развој и 
друштвене дјелатности 

6. 22.3.2017.

60. Рјешење о именовању начелника Одјељења за локални економски развој и 
друштвене дјелатности 

6. 22.3.2017.

61. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за просторно уређење 6. 22.3.2017.

62. Рјешење о именовању начелника Одјељења за просторно уређење 6. 22.3.2017.

63. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за финансије 6. 22.3.2017.

64. Рјешење о именовању начелника Одјељења за финансије 6. 22.3.2017.

65. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове 
и инвестиције 

6. 22.3.2017.

66. Рјешење о именовању начелника Одјељења за стамбено-комуналне послове и 
инвестиције 

6. 22.3.2017.

67. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 6. 22.3.2017.

68. Рјешење о именовању начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 6. 22.3.2017.

69. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду 
и шумарство 

6. 22.3.2017.

70. Рјешење о именовању начелника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство 

6. 22.3.2017.

71. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за инспекцијске послове 6. 22.3.2017.

72. Рјешење о именовању начелника Одјељења за инспекцијске послове 6. 22.3.2017.

Укупно 23 акта усвојена на 6. сједници  (одлука-4 и  рјешења-19)   

73. Одлука о начину и условима давања у закуп пословног простора на привремено 
коришћење у ул. В. Миланковића 31А 

7. 12.4.2017.

74. Рјешење о разрјешењу директора ЈЗУ Дом здравља Прњавор 7. 12.4.2017.

75. Рјешење о именовању в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Прњавор 7. 12.4.2017.

76. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Прњавор 7. 12.4.2017.
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77. Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Прњавор 7. 12.4.2017.

78. Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између директорâ у 
ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

7. 12.4.2017.

Укупно 6 аката усвојених на 7. сједници  (одлука-1 и  рјешења-5)   

79. Одлукa о приступању изради Акционог плана енергетске ефикасности за 
општину Прњавор за период од 2018.-2020. година 

8. 30.5.2017.

80. Одлукa о начину и условима давања у закуп пословног простора у Печенег 
Илови, општина Прњавор 

 
8. 30.5.2017.

81. Одлукa о начину и условима давања у закуп пословног простора у Бабановцима, 
општина Прњавор 

 
8. 30.5.2017.

82. Одлукa о утврђивању критеријума за избор и именовање директора ЈЗУ Дом 
здравља Прњавор и расписивању јавног конкурса 

8. 30.5.2017.

83. Одлука о давању овлашћења Начелнику општине Прњавор да закључи уговор о 
заједничком улагању између општине Прњавор и ЈП „Путеви Републике Српске“ 
Бањалука 

8. 30.5.2017.

84. Допунско рјешење, број 21.36/475-34/17 (Тошић Славољуб) 8. 30.5.2017.

85. Допунско рјешење, број 21.36/475-94/16 (Ђурић Љепосава) 8. 30.5.2017.

86. Рјешењe о именовању Комисије за спровођење поступка по ЈК за избор и 
именовање директора ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

8. 30.5.2017.

87. Рјешење о избору члана ШО Јавне установе „Гимназија“  Прњавор 8. 30.5.2017.

88. Закључак о усвајању нацрт  Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о управља- 
њу, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних 
путева, улица у насељу и путних објеката на њима 

8. 30.5.2017.

89. Закључак о усвајању нацрт  Одлуке о условима, начину држања и заштити паса 
и мачака као кућних љубимаца на подручју општине Прњавор 

8. 30.5.2017.

90. Закључак о прихватању Информације о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална 
депонија БЛ, за 2016. годину 

8. 30.5.2017.

91. Закључак по усменој Информацији о увођењу трезорског система пословања у 
здравственим установама РС 

8. 30.5.2017.

92. Рјешење о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Свети 
Сава“ Горњи Смртићи 

8. 30.5.2017.

93. Закључак о упућивању иницијативе Министарству просвјете и културе РС, за 
разрјешење члана Школског одбора ЈУ „Гимназија“ Прњавор, Гордане Мусић 

8. 30.5.2017.

94. Закључак о тражењу од Владе РС продужења рока за легализацију 8. 30.5.2017.

Укупно 16 аката усвојених на 8. сједници (одлука-5,  рјешења-5 и закључака-6)   

95. Одлука о организовању ЈЗУ Дом здравља Прњавор 9. 7.7.2017.

96. Одлука о усвајању Стратешког оквира за вођење јавно-приватног дијалога 9. 7.7.2017.

97. Одлука о условима, начину држања и заштити паса и мачака на подручју 
општине Прњавор 

9. 7.7.2017.

98. Одлука о начину и условима давања у закуп пословних простора-дијела објекта 
старе поште у Кулашима 

9. 7.7.2017.

99. Одлука о додјели пословних простора и објеката на привремено кориштење 9. 7.7.2017.

100. Рјешење о престанку мандата одборнику у СО-е Прњавор, Горану Марићу 9. 7.7.2017.

101. Рјешење о потврђивању мандата у СО-е Прњавор, Веси Вуковић 9. 7.7.2017.

102. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Прњавор 9. 7.7.2017.

103. Рјешење о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Прњавор 9. 7.7.2017.

104. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Службе за јавне набавке и зједничке посл. 9. 7.7.2017.

105. Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање 9. 7.7.2017.

106. Закључак број 21.36/475-114/16 (Мијић Лазо) 9. 7.7.2017.

107. Закључак о задужењу Стручне службе СО-е о праћењу примјене Пословника 9. 7.7.2017.

108. Закључак о обавези корисника додијељеног пословног простора да обезбиједи 
кориштење и др. корисницима МЗ Кулаши-Поповићи 

9. 7.7.2017.

109. Закључак о усвајању нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском земљишту 

9. 7.7.2017.

110. Закључак о усвајању нацрта Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији, 9. 7.7.2017.

111. Закључак о усвајању нацрта Правилника о условима и начину отуђења непокре- 
тности у својини општине Прњавор, у циљу реализације инвестиционог пројекта 
од посебног значаја за локални економски развој, испод тржишне цијене или без 
накнаде 

9. 7.7.2017.

112. Закључак о усвајању Извјештаја о проведеним изборима за чланове савјета МЗ 9. 7.7.2017.

113. Закључак о прихватању Информације о досадашњим и планираним активностима 
МЕГ пројекта у општини Прњавор 

9. 7.7.2017.

114. Закључак о незаказивању сједница у току скупштинске паузе 9. 7.7.2017.

Укупно 20 аката  усвојених на 9. сједници (одлука-5,  рјешења-5 и закључака-10)   

115. Одлука о давању сагласности за брисање забиљежбе потраживања уписане у 
корист Општине Прњавор 

10. 26.9.2017.
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116. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 209/21 к.о. Горњи 
Штрпци) у својини општине Прњавор 

 
10. 26.9.2017.

117. Одлука о јавном водоводу и јавној канализацији 10. 26.9.2017.

118. Одлука о измјени Одлуке о организовању ЈУ Центар за културу Прњавор 10. 26.9.2017.

119. Одлука о додјели објекта старе школе у Д. Илови на привремено коришћење 10. 26.9.2017.

120. Одлука о давању на привремено кориштење пословних простора на парцели 
означеној као к.ч. 172/2 к.о. Прњавор 

10. 26.9.2017.

121. Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова У.О. ЈЗУ Дом 
здравља Прњавор и расписивање Јавног конкурса 

10. 26.9.2017.

122. Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног 
одбора ЈУ Центар за социјални рад Прњавор и расписивање Јавног конкурса 

10. 26.9.2017.

123. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања 10. 26.9.2017.

124. Рјешење о разрјешењу чланова У.О.  ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 10. 26.9.2017.

125. Рјешење о именовању в.д. чланова У.О. ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 10. 26.9.2017.

126. Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по ЈК за избор и 
именовање чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 

10. 26.9.2017.

127. Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за 
избор и именовање чланова У.О. ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

10. 26.9.2017.

128. Рјешење о избору члана Шк. одбора ЈУ ЦСШ „Иво Андрић“ Прњавор 10. 26.9.2017.

129. Рјешење о избору члана Ш.О. ЈУ Школа за основно музичко образовање Прњавор 10. 26.9.2017.

130. Рјешење о избору члана Шк. одбора ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Шибовска 10. 26.9.2017.

131. Рјешење о измјени Рјешења о избору чл. Одбора за борачко-инвалидску заштиту 10. 26.9.2017.

132. Рјешење о измјени Рјешења о избору чланова Комисије за мјесне заједнице 10. 26.9.2017.

133. Закључак о смањењу накнаде Управном одбору ЈЗУ Дом здравља Прњавор 10. 26.9.2017.

134. Закључак о усвајању нацрта Одлуке о условима и начину организације јавног 
превоза лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Прњавор 

10. 26.9.2017.

Укупно 20 акт усвојен на 10. сједници  (одлука-8,  рјешења-10 и закључака-2)   

135. Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о продаји неизграђ. град. 
грађевинског земљишта непосредном погодбом са Симић Гораном  из Прњавора 

11. 17.11.2017.

136. Допунско рјешење Карић Станојка 11. 17.11.2017.

137. Допунско рјешење Јанковић Раденко 11. 17.11.2017.

138. Допунско рјешење Сладојевић Радован 11. 17.11.2017.

139. Допунско рјешење Сладојевић Милован 11. 17.11.2017.

140. Допуснко рјешење Черкета Душица 11. 17.11.2017.

141. Допунско рјешење ГП „Градип“ а.д. Прњавор 11. 17.11.2017.

142. Одлука о условима и начину организације јавног превоза лица и ствари у 
друмском саобраћају на подручју општине Прњавор 

11. 17.11.2017.

143. Одлука о такси превозу на подручју општине Прњавор  11. 17.11.2017.

144. Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради измјена дијела  
урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена V) 

11. 17.11.2017.

145. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту 

11. 17.11.2017.

146. Одлука о приступању изради Регулационог плана „Радуловац“ 11. 17.11.2017.

147. Одлука  о кредитном задужењу за рефинансирање кредитних обавеза и 
финансирање капиталних инвестиција 

11. 17.11.2017.

148. Одлука о продаји расходованих стубова јавне расвјете и службеног моторног 
возила 

11. 17.11.2017.

149. Одлука о давању овлашћења Начелнику општине да закључи Уговор о пружању 
комуналних водних услуга између Општине Прњавор и КП „Водовод“ а.д. Прњавор 

11. 17.11.2017.

150. Одлука о непосредном учешћу грађана у локалној самоуправи 11. 17.11.2017.

151. Одлукa о износу новчаног учешћа родитеља за боравак дјетета у јасличкој групи 11. 17.11.2017.

152. Закључак о усвајању нацрта Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине 
Прњавор за 2017. годину 

11. 17.11.2017.

153. Закључак о усвајању нацрта Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2017. годину 

11. 17.11.2017.

154. Закључак о усвајању нацрта Одлуке о измјенама и допунама Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор 

11. 17.11.2017.

155. Закључак о прихватању Извјештаја о комуналном отпаду за 2016. годину, за 
општину Прњавор 

11. 17.11.2017.

156. Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Прњавор 11. 17.11.2017.

157. Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Прњавор 11. 17.11.2017.

158. Рјешење о разрјешењу в.д. чланова УО ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 11. 17.11.2017.

159. Рјешење о именовању чланова У.О. ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 11. 17.11.2017.

160. Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ ОШ „Никола Тесла“ Прњавор 11. 17.11.2017.
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Табела број 7. Преглед усвојени аката по Програму и изван програма рада СО-е  

 

 

акти 

Усвојено аката, по сједницама, у 2017. години       
      

    Уку  

 

   пно 

 С
в

е
у

к
у

п
н

о
 

по Програму изван Програма 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Статут 1 1 0 1 

Пословник 1 1 0 1 

Кодекс 1 0 1 1 

одлуке 3 2 2 5 1 4 1 5 1 5 2 8 11 1 4   3 7  13 52 65 

програми 7 1 7 0 7 

планови 1 2  1 3 1 4 

рјешења 15 22 19 5 1 5 5 10 15  1 4 1 101 102

закључци 4 8 1 3 16  7 6 5 10 3   2 2   4 2 1 2 1   48   30 78

   Укупно 3 21 18 28 4 23 16 6  11 16 7 20 5 20 2 30 4 6 5 14   75 184 259

Свеукупно 24 46 27 22 27 27 25 32 10 19 259 

 

161. Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Меша 
Селимовић“ Насеобина Лишња 

11. 17.11.2017.

162. Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ ОШ „Бранко Ћопић“ Прњавор 11. 17.11.2017.

163. Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Д. Вијачани 11. 17.11.2017.

164. Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Гимназија Прњавор 11. 17.11.2017.

Укупно 30 акта усвојених  на 11. сједници  (одлука-11,  рјешења-15 и закључака-4) 

165. Закључак, Савић Крстина (број 36-475-76/04) 12. 1.12.2017.

166. Одлука о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор за 2017. годину 12. 1.12.2017.

167. Одлука о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2017. годину 12. 1.12.2017.

168. Одлука о измјенама и допунама Пословника о раду СО-е Прњавор 12. 1.12.2017.

169. Одлуке о испитивању задовољства грађана радом Општинске управе и СО-е Прњавор 12. 1.12.2017.

170. Рјешење о именовању Комисије за утврђивање приједлога броја и просторног 
распореда основних школа на подручју општине Прњавор, са границама 
школских уписних подручја 

12. 1.12.2017.

Укупно 6 аката  усвојених на 12. сједници (одлука-4,  рјешења-1 и закључака-1)   

171. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 384/2 к.о. Прњавор) 
у својини општине Прњавор 

13. 15.12.2017.

172. Одлука о начину и условима давања у закуп пословног простора у Печенег Илови 13. 15.12.2017.

173. Одлука о начину и условима давања у закуп пословног простора у згради 
општинске управе 

13. 15.12.2017.

174. Одлука о давању овлашћења Начелнику општине за давање сагласности Право- 
бранилаштву РС, Сједиште замјеника Бања Лука за закључивање судског пора- 
внања са Ђурић рођ. Гарић Весном, из Горњих Палачковаца, општина Прњавор 

13. 15.12.2017.

175. Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за равноправност полова 
општине Прњавор за период 2018-2020. година 

13. 15.12.2017.

176. Одлука о одборничкој легитимацији 13. 15.12.2017.

177. Одлука о допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту 13. 15.12.2017.

178. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања 13. 15.12.2017.

179. Рјешење о именовању Савјета за укупно праћење израде Регулационог плана 
„Радуловац“ 

13. 15.12.2017.

180. Рјешење о разрјешењу члана Етичког одбора 13. 15.12.2017.

181. Рјешење о избору члана Етичког одбора 13. 15.12.2017.

182. Етички кодекс Скупштине општине Прњавор 13. 15.12.2017.

183. План професионалног усавршавања одборника у Скупштини општине Прњавор, 
мандатног сазива 2016. до 2020. годинe 

13. 15.12.2017.

184. Закључак Клуба НДП-СНС у вези остваривања права бораца 13. 15.12.2017.

Укупно 14 аката  усвојено на 13. сједници (одлука-7,  рјешења-4, кодекс-1, план-1 и закључака-1)   

Свеукупно 184 акта усвојено у  2017. години (која нису обухваћена Програмом рада СО-е) 
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3.1.4. Акти који нису добила потебну већину гласова одборника, у 2017. години 
 

Скупштина општине Прњавор у 2017. години није усвојила и дала сагласност на 22 

акта, и то: 

На 5. сједници Скупштине општине нису добили потребну већину гласова:  

1. Извјештај о реализацији Програма капиталних улагања на подручју општине Прњавор 

за 2016. годину, 

2. Извјештај о реализацији Програма одржавања локалне путне мреже за 2016. годину, 

3. Извјештај о реализацији Програма  одржавања објеката заједничке комуналне 

потрошње за 2016. годину, 

4. Извјештаја о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од 

посебних водних накнада у 2016. години, 

5. Извјештај о реализацији Програма мјера превентивне здравствене заштите 

становништва oд заразних болести на подручју општине Прњавор за 2016. годину. 

На 6. сједници Скупштине општине није добила потребну већину гласова:  

1. Информција о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за период  

01.01.2016. - 31.12.2016. године. 

На 7. сједници Скупштине општине нису добили потребну већину гласова:  

1. Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2016. годину, 

2. Програм рада ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2017. годину, 

3. Извјештај о раду и финансијском пословању ЈУ Центар за културу Прњавор за период 

од 01. јануара до 31. децембра 2016. године, 

4. План и Програм рада Јавне установе Центар за културу Прњавор за 2017. годину, 

5. Извјештај о раду Јавне установе Народна библиотека Прњавор за 2016. годину, 

6. План рада Јавне установе Народна библиотека Прњавор за 2017. годину, 

7. Извјештај о раду Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за радну 

2015/16. годину са финансијским показатељима за 2016. годину, 

8. Извјештај о раду Јавне установе Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор за 

2016. годину, 

9. Извјештај о раду Јавне установе Гимназија Прњавор за 2016. годину. 

На 8. сједници Скупштине општине нису добили потребну већину гласова:  

1. Одлука о измјени Одлуке о организовању и усклађивању пословања ЈЗУ Дом здравља 

Прњавор, 

2. Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01-31.12.2016. године, 

3. Извјештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за период 01.01- 31.12.2016. 

године, 

4. Извјештај о извршеним реалокацијама за период 01.01-31.12.2016. године, 

5. Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање 

Територијалне ватрогасне јединице, изградњу објеката које користи Територијална 

ватрогасна јединица за своје активности и чувања ватрогасне опреме за 2016. годину. 

На 9. сједници Скупштине општине нису добили потребну већину гласова:  

1. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Прњавор за 2016. г, 

2. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Прњавор за период од 01.01.2016. до 

31.12.2016. године. 
 

Табела брј 8. Број аката који нису добили потребну већину гласова у 2017. години 

акти јануар – децембар 2017. године 

одлуке 1 

програми и планови 3 

извјештаји 17 

информације 1 

Укупно аката који нису добили потребну већину гласова 22 
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Табела број 9. Број донесених аката у 2017. години 

акти јануар – децембар 2017. године 

Статут општине Прњавор 1 

Пословник о раду Скупштине општине  Прњавор 1 

Етички кодекс Скупштине општине Прњавор 1 

одлука
11

 65 

програма 8 

планова 4 

рјешења
12

 102 

закључака 77 

УКУПАН БРОЈ ДОНЕСЕНИХ АКАТА 259 

 
3.2. Реализација закључака Скупштине општине за 2017. годину  

 

 Скупштина општине Прњавор је у 2017. години увојила 77 закључака, од којих се 

већина односила на давање сагласности на програме и планове рада јавних установа и 

предузећа чији је оснивач Скупштина општине, прихватање извјештаја и информација, 

усвајање нацрта одлука и усвајање закључака РУГИПП - Подручне јединице Прњавор. 

 

Преглед реализације закључака Скупштине општине Прњавор, усвојених у току 

2017. године, по сједницама: 

 

���� На 4. сједници Скупштин општине, одржаној 31.01.2017. гдине, донесен је 

Закључак број: 01-022-15-1/17, („Службени гласник општине Прњавор“, број 3/17):  

„Овлашћује се Статутарно-правна комисија да сачини пречишћен текст Одлуке о 

радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим 

објектима на подручју општине Прњавор.“ 

- Статутарно парвна комисија је сачинила пречишћен текст Одлуке о радном 

времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима на 

подручју општине Прњавор, 17.03.2017. године, под бројем: 01-022-54/17, који је објављен 

у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број 9/17. 

 

���� На 4. сједници Скупштине општине, одржаној 31.01.2017. гдине, донесен је 

Закључак број: 01-022-18/17, („Службени гласник општине Прњавор“, број 3/17):   

„Скупштина општине Прњавор прихвата приједлог Начелника општине Прњавор 

за доношење Статута општине Прњавор и покреће иницијативу за доношење 

Статута.“ 

- Скупштина општине Прњавор је донијела Статут општине Прњавор 30.05.2017. 

године, који је објављен у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број 15/17. 

 

3333 На 5. сједници Скупштине општине, одржаној 02.03.2017. године, донесен је 

Закључак број: 01-022-25-1/17, („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/17):  

„Овлашћује се Статутарно-правна комисија да сачини пречишћен текст Одлуке о 

радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим 

објектима на подручју општине Прњавор.“ 

- Статутарно парвна комисија је сачинила пречишћен текст Одлуке о радном 

времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима на 

                                                 
11

 Обухвата укупан број одлука и одлука о измјенама и допунама одлука. 
12

 Рјешења обухватају и допунска рјешења и рјешења РУГИПП-Подручне јединице Прњавор. 
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подручју општине Прњавор, 17.03.2017. године, под бројем: 01-022-54/17, који је објављен 

у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број 9/17. 

 

4444 На 8. сједници Скупштине општине, одржаној 30.05.2017. године, донесен је 

Закључак број: 01-022-100-1/17, („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17):  

„Скупштина општине Прњавор тражи од Владе Републике Српске и надлежног 

ресорног Министарства да размотри могућност доношења, односно измјене постојећих 

законских рјешења како би се продужио рок грађанима за легализацију бесправно 

изграђених објеката.“ 

- Закључак Скупштине општине је прослијеђен Влади Републике Српске 

01.06.2017. године. 

- До краја 2017. године, односно до упућивања Извјештаја у Скупштину, 

Скупштини општине није достављена повратна информација. 

 

���� На 8. сједници Скупштине општине, одржаној 30.05.2017. године, донесен је 

Закључак број: 01-022-101/17, („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17):  

„Скупштина општине Прњавор упућује иницијативу Министарству просвјете и 

културе Републике Српске, за разрјешење члана Школског одбора Гимназије Прњавор, 

Гордане Мусић из Прњавора, изабране рјешењем Скупштине општине Прњавор број 01-

111-56/13 од 24.09.2013. године („Службени гласник општине Прњавор“ број 33/13), 

испред локалне заједнице. 

Овај закључак доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске, 

на даљи поступак разрјешења члана школског одбора Јавне установе „Гимназија“ 

Прњавор, испред локалне заједнице.“ 

- Закључак Скупштине општине је прослијеђен Министарству просвјете и културе 

Републике Српске 31.05.2017. године и Рјешење Скупштине општине, број: 01-111-39/17 

од 30.05.2017. године, о избору члана Школског одбора ЈУ Гимназија Прњавор. 

- Јавна установа Гимназија Прњавор је, својим актом број: 1335-1/17 од 06.11.2017. 

године, обавијестила Скупштину општине да је рјешењем Министарства просвјете и 

културе Републике Српске број: 07.042/611-203/17 од 15.06.2017. године, Гордана Мусић 

разријешена дужности члана Школског одбора ЈУ Гимназија Прњавор. 

 

6666 На 9. сједници Скупштине општине, одржаној 07.07.2017. године, донесен је 

Закључак број: 01-022-109-1/17 („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17):  

„Скупштина општине Прњавор задужује Стручну службу Скупштине општине и 

Статутарно-правну комисију да прате примјену Пословника о раду Скупштине општине 

и у року од три мјесеца предложи евентуалне измјене и допуне.“ 

- Скупштина општине Прњавор донијела је 01.12.2017. године Одлуку о измјенама 

и допунама Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 32/17). 

 

7777 На 9. сједници Скупштине општине, одржаној 07.07.2017. године, донесен је 

Закључак број: 01-022-125/17 („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17):  

„Усваја се приједлог предсједника Скупштина општине Прњавор да се у периоду 

од 10.07. до 20.08.2017. године, због скупштинске паузе неће заказивати и одржавати 

редовне и посебне сједнице Скупштине општине Прњавор“ 

- У току скупштинске паузе, у 2017. години, по евиденцији Стручне службе 

Скупштине општине, нису заказиване и одржаване редовне и посебне сједнице 

Скупштине. 
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8888 На 9. сједници Скупштине општине, одржаној 07.07.2017. године, донесен је 

Закључак број: 01-022-115-1/17 („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17):  

„Обавезује се корисник додијељеног пословног простора, Планинарско друштво 

„Корак Више“ Прњавор, да обезбиједи кориштење истог и другим корисницима Мјесне 

заједнице Кулаши-Поповићи.“ 

- Закључак Скупштине општине је прослијеђен Начелнику општине и Одјељењу за 

стамбено-комунален послове и инвестиције заједно са Одлуком о додјели пословних 

простора и објеката на привремено коришћење, Планинарско друштво „Корак Више“ 

Прњавор, како би се закључио уговор о условима и начину коришћења објекта, те 

правима и обавезама уговорних страна. 

- Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције је, својим актом број: 06-

022-115-1/17 од 08.11.2017. године, обавијестило Скупштину општине да је између 

општине Прњавро и Планинарског друштва „Корак Више“ Прњавор закључен Уговор под 

бројем: 01/1-054-53/17, дана 26.07.2017. године, гдје у члану 1. ставу 3. Уговора стоји: 

„Обавезује се корисник додијељеног пословног објекта, Планинарско друштво „Корак 

више“ Прњавор, да обезбиједи коришћење истог и другим корисницима Мјесне заједнице 

Кулаши-Поповићи.“ 

 

9999 На 10. сједници Скупштине општине, одржаној 26.09.2017. године, донесен је 

Закључак број: 01-022-151-1/17 („Службени гласник општине Прњавор“, број 24/17):  

„Скупштина општине Прњавор у својству оснивача Јавне здравствене установе 

Дом здравља Прњавор тражи од Управног одбора Јавне здравствене установе Дом 

здравља Прњавор да нето накнаде чланова Управног одбора ове установе смањи за 40%, 

почевши од 01.10.2017. године.“ 

 - Закључак Скупштине општине је прослијеђен Јавној здравственој установи Дом 

здравља Прњавор и Управном одбору Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор 

27.09.2017. године.  

- ЈЗУ Дом здравља Прњавор је, својим актом број: 909/17 од 08.11.2017. године, 

обавијестила Скупштину општине да је Управни одбор ЈЗУ Дом здравља Прњавор донио 

Одлуку о умањењу новчане накнаде члановима Управног одбора Дома здравља Прњавор, 

број: 897/17 од 01.11.2017. године, која ће се примјењивати од 01.10.2017. године. 

 

���� На 13. сједници Скупштине општине, одржаној 15.12.2017. године, донесен је 

Закључак број: 01-022-205-1/17 („Службени гласник општине Прњавор“, број 33/17):  

„Скупштина општине Прњавор тражи од надлежних министарстава, 

Министарства рада и борачко инвалидске заштите и Министарства здравља и 

социјалне заштите, да у сарадњи са јавним здравственим установама, превасходно 

Универзитетским клиничким центром у Бањалуци изнађе могућност да се рок за 

остваривање специјалистичких прегледа, породица погинулих и несталих бораца, ратних 

војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата, скрати на најмању могућу мјеру, а не 

дуже од 30 дана.“ 

 - Закључак Скупштине општине је прослијеђен Министарству здравља и социјалне 

заштите РС и Министарству рада и борачко инвалидске заштите РС, 18.12.2017. године. 

- До краја 2017. године, односно до упућивања Извјештаја у Скупштину, 

Скупштини општине није достављена повратна информација. 

 

Закључци које је донијела Скупштина општине, у већини су реализовани или је у 

току њихова реализација, о чему се старалa Стручна служба Скупштине општине. 

Закључци усвојени на: 8. сједници, од 30.05.2017. године и 13. сједници Скупштине 

општине, од 15.12.2017. године, нису реализовани, односно Скупштини општине, до 

упућивањеа Извјештаја у Скупштину, нису достављене повратне информације. 
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3.3. Активност одборника на сједницама Скупштине општине 

 

 

Активност одборника (јављање за ријеч) на сједницама Скупштине општине по 

питањима: дискусија, повреда Пословника о раду Скупштине општине, реплика, нетачних 

навода, коментара, постављања одборничких питања, приказана је у табеларном прегледу. 

 

 

 

Табела број 10. Преглед активности одборника по сједницама СО-е у 2017. години 

Р. 

бр. 

име и презиме 

одборника 

 

Добио  ријеч (х) по сједницама у 2017. години 
Укупна 

учешћа 

одборника   
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1. Жељко Симић 5 6 4 4 9 10 6 14 4 5 67 

2. Горан Земун 2 4 0 0 6 1 7 8 5 4 37 

3. Дражен Микић 8 4 3 1 5 5 7 8 1 2 44 

4. Борислав Петровић 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Александар Вуковић 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 7 

6. Свјетлана Малић 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4 

7. Неђељко Живанић 0 2 1 1 2 1 0 1 0 1 9 

8. Вељко Гвозденовић 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

9. Сања Тривалић 0 14 6 3 11 13 15 12 7 11 92 

10. Драшко Аулић 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Владо Живковић 0 0 1 4 0 0 2 2 0 1 10 

12. Милан Петровић 5 9 9 17 9 8 15 10 0 3 85 

13. Славиша Јењић 15 16 13 12 20 9 17 27 10 8 147 

14. Наташа Видовић 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Борко Лукановић 4 9 8 8 18 16 10 11 0 5 89 

16. Синиша Малешевић 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Горан Продановић 3 3 1 3 1 4 5 5 1 2 28 

18. Богољуб Санчанин 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 7 

19. Велибор Тривичевић 1 3 1 0 1 3 0 0 0 0 9 

20.  Миро Шикарац 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

21. Славиша Милинчић 2 2 1 1 3 2 1 1 1 3 17 

 

22. 

Горан Марић 1 3 1 0  5 

Веса Вуковић  0 0 2 1 2 5 

23. Боре Митрић 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 6 

24. Савко Тубак 0 5 1 7 6 2 5 4 1 4 35 

25. Милорад Кондић 4 3 3 7 2 2 2 2 1 2 28 

26. Емсад Пушкар 0 5 3 0 3 1 3 1 1 2 19 

27. Бранко Шиканић 7 1 5 5 3 11 4 3 0 2 41 

28. Невенко Панчић 0 2 2 0 4 1 0 3 1 1 14 

29. Бранко Декет 0 1 2 3 1 0 3 1 0 1 12 
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3.4. Присуство и изостанци одборника на сједницама Скупштине општине 

 

Присуство одборника сједницама Скупштине општине је било на задовољавајућем 

нивоу, а што се види из табеларног прегледа одсуства одборника са сједница.  

 

У 2017. години, било је укупно 11 изостанака (од стране шест одборника) са 

сједница Скупштине, који су правдали одсуство, док је 23 одборника Скупштине било 

присутно на свих 10 редовних сједница одржаних у 2017. години. 

Сједницама Скупштине присуствовала је већина од укупног броја одборника, што 

значи да је постојао кворум за рад и одлучивање.  

 

Табела број 11. Преглед изостанака одборника по сједницама  СО-е у 2017. години 

Р.

бр. 

Име и презиме 

одборника 

присуство и изостанци по сједницама  Укупно

 изоста-  

 нака 4. 

31.01.,17. 

5. 

02.03.,17. 

6. 

22.03.,17. 

7. 

12.04.,17. 

8. 

30.05.,17. 

9. 

07.07.,17. 

10. 

26.09.,17. 

11. 

17.11.,17. 

12. 

01.12.,17. 

13. 

15.12.,17. 

1. Жељко Симић + + + + + + + + + + 0 

2. Горан Земун + + - - + + + + + + 2 

3. Дражен Микић + + + + + + + + + + 0 

4. Борислав Петровић - + + + + + + + + + 1 

5. Александар Вуковић + + - + + + + + + + 1 

6. Свјетлана Малић + + + + + + + + + + 0 

7. Неђељко Живанић + + + + + + + + + + 0 

8. Вељко Гвозденовић + + + + + + + + + + 0 

9. Сања Тривалић + + + + + + + + + + 0 

10. Драшко Аулић + + + + + - + + + + 1 

11. Владо Живковић + + + + + + + + + + 0 

12. Милан Петровић + + + + + + + + + + 0 

13. Славиша Јењић + + + + + + + + + + 0 

14. Наташа Видовић + + + + + + - + - + 2 

15. Борко Лукановић + + + + + + + + + + 0 

16. Синиша Малешевић - + - - + + + + - + 4 

17. Горан Продановић + + + + + + + + + + 0 

18. Богољуб Санчанин + + + + + + + + + + 0 

19. Велибор Тривичевић + + + + + + + + + + 0 

20. Миро Шикарац + + + + + + + + + + 0 

21. Славиша Милинчић + + + + + + + + + + 0 

 

22.

Горан Марић + + + + 

Веса Вуковић  + + + + + 0 

23. Боре Митрић + + + + + + + + + + 0 

24. Савко Тубак + + + + + + + + + + 0 

25. Милорад Кондић + + + + + + + + + + 0 

26. Емсад Пушкар + + + + + + + + + + 0 

27. Бранко Шиканић + + + + + + + + + + 0 

28. Невенко Панчић + + + + + + + + + + 0 

29. Бранко Декет + + + + + + + + + + 0 

Изостанци по сједницама 2 0 3 2 0 1 1 0 2 0 11 
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3.5. Трајање засиједања сједница Скупштине општине 

 
Укупно вријеме трајања засиједања сједница одржаних у 2017. години (10 

редовних   сједница  у  10  засиједања)  износило је 61
45 
сати, што значи да су засиједања у 

просјеку трајала 6,14 сати. 

У табели број 12. приказани су подаци о трајању засиједања сједница, дужини 

тражених пауза у току засиједања и времену рада. 

 

Табела број 12. Статистички подаци о трајању сједница СО-е у 2017. години 

р.бр. сједница датум 

одржавања 

засиједање 

од-до 

трајање 

засиједања 

дужина 

пауза 

вријеме 

рада 

1.  4. 31.01.2017. 10
00 
до 13

20 
3

20 
0

10 
3

10 

2.  5. 02.03.2017. 10
00 
до 17

35 
7

35 
1

20 
6

15 

3.  6. 22.03.2017. 10
00 
до 13

50 
3

50 
0

15 
3

35 

4.  7. 12.04.2017. 10
00
до 18

40 
8

40 
1

15 
7

25 

5.  8. 30.05.2017. 10
00
до 18

00 
8

00 
1

22 
6

38 

6.  9. 07.07.2017. 10
00
до 17

00 
7

00 
1

15 
5

45 

7.  10. 26.09.2017. 09
00
до 16

30 
7

30 
1

10 
6

20 

8.  11. 17.11.2017. 09
00
до 16

50 
7

50 
1

25 
6

25 

9.  12. 01.12.2017. 09
00
до 12

40 
3

40 
1

30 
2

10 

10.  13. 15.12.2017. 09
00
до 13

20 
4

20 
0

20 
4

00 

Укупно: у 2017. години 61
45 

10
02 

51
43 

 
3.6. Колегијум Скупштине општине 

 

Сједнице Колегијума СО-е се одржавају према потреби, углавном прије заказивања 

и одржавања сједница Скупштине општине. Сједнице Колегијума СО-е сазивао је и 

предсједавао им предсједник Скупштине општине. 

У циљу унапређивања ефикасности рада и квалитетније припреме сједница 

Скупштине општине, утврђивања дневног реда, датума одржавања сједница али и о 

осталим питањима која су била актуелна, у извјештајном периоду је одржано 10 сједница 

Колегијума Скупштине општине и разматрао 19 тачака дневног реда. 

Послије сваке сједнице Колегијума Скупштине општине, у складу са Пословником 

о раду Скупштине општине Прњавор, достављан је записник са претходне сједнице 

Колегијума Скупштине општине, члановима Колегијума Скупштине општине. 
 

 

Табела број 13. Преглед сједница Колегијума СО-е у 2017. години 

Редни број 

сједнице 

Датум  

одржавања 

Број тачака 

дневног реда 

изостанци 

чланова  
3. 19.01.2017. 1 - 
4. 20.02.2017. 1 - 
5. 13.03.2017. 2 - 
6. 03.04.2017. 1 - 
7. 16.05.2017. 1 - 
8. 27.06.2017. 2 - 
9. 15.09.2017. 2 -  

10. 06.11.2017. 3 - 
11. 24.11.2017. 3 - 
12. 08.12.2017. 3 - 
Укупно сједница - 10 19 - 
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 IV ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА  
 

Чланом 244. до 248. Пословника o раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17) прописано је да одборник има 

право да поставља одборничка питање из надлежности локалних органа и институција и 

надлежности других нивоа власти и институција. 

Одборничко питање се може поставити у оквиру „Актуелног часа“  на сједници 

Скупштине општине или између сједница, у писаној форми.  

Одговори на постављена одборничка питања у оквиру „Актуелног часа“  и између 

сједница Скупштине, достављана су у писаној форми Стручној служби Скупштине 

општине, која је исте уручивала одборницима. 

На 10 редовних сједница у току 2017. године, у оквиру „Актуелног часа“, 

постављено је укупно 81 одборничко питање, док је преко протокола постављено једно 

одборничо питање. 

 

4.1. Постављена одборничка питања 
  

Од укупно 82 постављена одборничка питања, Начелнику општине и Општинској 

упртави општине Прњавор одборници су поставили 77 питања, док су другим 

институцијама поставили 5 питања. 

Сва одборничка питања (82 питања), прослијеђена су Начелнику општине и 

другима на кога су се иста односила, ради давања одговора.  

Од стране Начелника општине одговорено је на 66 питања, а није одговорено на 11 

питања.  

Од стране других институција којима су упућена одборничка питања одговорена су 

на 3 питања, док на 2 постављена питања нису достављени одговори. 

Питања у писаном облику, у 2017. години, у току „Актуелног часа“ и између 

сједница, поставили су следећи одборници Скупштине општине:  
1. Милан Петровић   осам питања,  
2. Борко Лукановић   седам питања,  
3. Славише Милинчића   седам питања,   
4. Славиша Јењић   шест питања, 
5. Горан Продановић   шест питања, 
6. Савка Тубака   шест питања, 
7. Емсад Пушкар   шест питања, 
8. Невенко Панчић   шест питања, 
9. Бранко Декет   шест питања. 
10. Горан Земун   пет питања, 
11. Милорад Кондић   четири питања, 
12. Дражен Микић

13
   четири питања, 

13. Вељко Гвозденовић   три питања, 
14. Веса Вуковић   три питања, 
15. Велибор Тривичевић   два питања, 
16. Неђељко Живанић   једно питање, 
17. Миро Шикарац   једно питање, 
18. Горан Марић

14
   једно питање. 

 

У току Актуелног часа, у 2017. години, 12 одборника није постављало одборничка 

питања. 

                                                 
13

 Одборник је поставио три одборничка питања на Актуелном часу и једно питање између сједница СО-е,   

   путем протокола. 
14

 Одборнику у Скупштини општине престао је мандат 20.05.2017. године. 
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Табела број 14.  Преглед постављених дборничких питања, по сједницама и одборницима   

 

Р.бр.  

ОДБОРНИК 

Сједнице из 2017. године  

 Укупно 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.  

1.  Жељко Симић (СНСД)           0 

2.  Горан Земун (СНСД)     1  1 1 ���� 1 5 

3.  Дражен Микић (СНСД) 1 1      1   3 

4.  Борислав Петровић (СНСД)           0 

5.  Александар Вуковић (СНСД)           0 

6.  Свјетлана Малић (СНСД)           0 

7.  Неђељко Живанић (СНСД)   1        1 

8.  Вељко Гвозденовић (СНСД)      ����   1 ���� 3 

9.  Сања Тривалић (СНСД)           0 

10.  Драшко Аулић (СНСД)           0 

11.  Милан Петровић (СДС) 1 1  ���� 1 ���� 1 1  ���� 8 

12.  Славиша Јењић (СДС) 1 1   1  ���� ���� 1  6 

13.  Наташа Видовић (СДС)           0 

14.  Борко Лукановић (СДС) 1 1 1   1 1 1  1 7 

15.  Синиша Малешевић (СДС)           0 

16.  Горан Продановић (СДС) 1 1    ���� 1 1 1  6 

17.  Велибор Тривичевић (СДС) ���� 1         2 

18.  Миро Шикарац (НДП)       1    1 

19.  Горан Марић (НДП)  1    1 

Веса Вуковић (НДП)    1 1 1 3 

20.  Савко Тубак (СП)  1  1  ���� 1 1 1  6 

21.  Милорад Кондић (СРС)     1 ����   1 1 4 

22.  Емсад Пушкар (СДА)  1 1   1  1 1 1 6 

23.  Бранко Шиканић (СНС)           0 

24.  Невенко Панчић (ПДП)  1 1  2   1 1  6 

25.  Бранко Декет (нац. мањине)   1 1 1  1 ����  1 6 

26.  Владо Живковић (самост.о.)           0 

27.  Богољуб Санчанин (самост.о.)           0 

28.   Славиша Милинчић (самос.о.)  2 1   1  1 1 1 7 

29.  Боре Митрић (самост.о.)           0 

По сједницама бр. питања 6 12 6 3 7 8 8 12 10 9 81 

Одговорених 5 12 6 2 7 3 7 10 9 7 68 

Неодговорених ���� 0 0 ���� 0 ���� ���� ���� ���� ���� 13 

 

Између сједница постављено је једно одборничко питање од стране одборника 

Дражена Микића (СНСД), број: 01-013-27/17 од 25.12.2017. године.  
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Табела бројб 15. Одборничка питања постављена  у оквиру Актуелног часа 
Ред. 

бр. 

сјед-

ница
одборник питање  одговорено/ 

 није      

 одговорено 

1. 4. Дражен 
Микић 

„а) Да ли су у току јануара 2017. године чишћени од снијега следећи 
правци:  
-Нас. Лишња (Маг. пут)-Мрачај-Отпочиваљка-гр. општине Србац  
-засеок Бијеле Воде-црква Отпочиваљка у Отпочиваљци 
-Нас. Лишња (Маг. пут)-Вукомановића Брдо 
-Нас. Лишња (Маг. пут)-Муинци-Срповци-гр. општине Србац 
-Нас. Лишња (Маг. пут)-Жаковац-Муинци-гр. општине Србац 
-Маг. пут-Брежине-Друштвени дом Чорле 
-Маг. пут-Чорле-Парамије 
б) Ако је обављено чишћене да ли су чишћене комплет дионице или 
дјелимично? 
ц) Молим Вас да ми доставите информацију о броју чишћења 
поменутих путних праваца.“ 

 

 

 

 

 

 

одговорено 

2. 4. Славиша 
Јењић 

„Због великих проблема у снабдијевању електричном енергиом насеље- 
них мјеста Кремна, Дренова, Доњи Вијачани, те дијелова Шаринаца и 
Горње Мравице, молим Начелника општине да од ЗДП „Електрокра- 
јина“ Бња Лука, РЈ Прњавор затражи и достави ми сљедеће информације: 
-Колико пута је у периоду од 01.01.2017. до 31.01.2017. године 
нестајало електричне енергије према наведеним мјестима? Тражим 
прецизне податке за сваки дан. 
-Да ли је са овим проблемом упознат Начелник и шта је по том питању 
урадио? 
-Да ли ће, када и које активности бити предузете како би се овај 
проблем ријешио? 
-Да ли ће Начелник доћи у ова мјеста и разговарати са мјештанима 
како би од истих био упознат са чињеничним стањем?“ 

 

 

 

 

 

 

одговорено 

 

 

 

3. 4. Горан 
Продановић 

„Због великих проблема у снабдијевању електричном енергиом већине 
насељених мјеста наше општине молим Начелника општине да од ЗДП 
„Електрокрајина“ Бња Лука, РЈ Прњавор затражи и достави ми 
сљедеће информације: 
-Колико је на општини 10 киловолтних далековода а колико 20 
киловолтних, какво је стање истих и када ће се приступити 
модернизацији свих далековода средњенапонских водова? 
-Који су приоритети у плану рада и модернизацији далековода у 2017. 
години?“ 

 

 

 

одговорено 

 

4. 4. Борко 
Лукановић 

„Молим Начелника општине да ми одговори да ли је издата употребна 
дозвола за зграду испод Музичке школе, да ли је издата у складу са 
законом? Молим да ми се достави копија употребне дозволе!“ 

 

одговорено 

5. 4. Милан 
Петровић 

„Тражим од Начелника следећу информацију: Који локални путни 
правци на подручју општине су чишћени од снијега у јануару 2017. 
године и колико пута је исто рађено? Да ли је и када извршено 
посипање соли и ризле на локалне путеве који су константно залеђени? 
Да ли је и колико пута посипана со и ризла по улицама и тротоарима 
града?“ 

 

 

 

одговорено 

 

6. 4. Велибор 
Тривичевић 

„У протеклих неколико дана добили смо велике примједбе и 
негодовања родитеља и ученика средњих школа по питању 
загријавања школских просторија. А од јуче се изводи настава по 
скраћеном програму. Из тог разлога тражим од Начелника да ми 
достави информацију о следећем: Да ли је упознат са наведеним 
проблемом и шта је учињено како би се обезбиједило квалитетније 
гријање Мјешовите средње школе и Гимназије у Прњавор?“ 

 

 

није 

одговорено 

7. 5. Горан 
Продановић 

„Тражим од Начелника шта је до сад урађено да би породилиште у 
Прњавору остало у функцији и да уради све потребне радње да би до 
тога и дошло.“ 

 

одговорено 

8. 5. Славиша 
Јењић 

„Тражим од Начелника општине да ми достави сљедећу информацију 
-ко је пројектовао изградњу и постављање расвјете поред ОШ у Доњим 
Вијачанима на Региналном путу Р-476 Прњавор-Челинац 
-ко је вршио надзор на наведеним радовима и 
-ко је био извођач радова“ 

 

 

одговорено 

9. 5. Милан 
Петровић 

„Да ли је Начелник општине упознат и да ли су провођене било какве 
активности од стране Одјељења инспекције ОП о катастрофалном 
стању у коме се налази регионални пут Прњавор Челинац, дионица од 
Сегића до Вијачана“ 

 

одговорено 
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10. 5. Борко 
Лукановић 

„Питам в.д. начелника Одјељења за просторно уређење господина 
Брана Жунића да ли ја као одборник имам право да добијем копију 
употребне дозволе за зграду (смамбено-пословни одбјекат) „Комерц 
Малог“, и ако немам, због чега?“ 

 

одговорено 

11. 5. Велибор 
Тривичевић 

„У захвату Регионалног пута Р-474 испод гробља на Караћу формира 
се депонија отпада из аутолимарских радњи. Питање за инспекцијску 
службу 
1. да ли су упознати са тим 
2. шта се може предузети јер наставак даљег одлагања  отпада може да 
угрози здравље већег броја људи јер се испод налази веће насеље и 
СРЦ „Борик“?“ 

 

 

 

одговорено 

12. 5. Савко 
 Тубак 

„Удружење за заштиту ријека, ријечних сливова и екстремне спортове 
„Дерава“, има ли начина и коме да се обрате да њихово удружење буде 
припојено цивилној заштити општине. Разлог њихове инцијативе је 
што би на тај начин лакше одржавали своју опрему  а уједно би заједно 
у склопу ЦЗ учествовали у свим активностима у којима ЦЗ учествује.“ 

 

 

одговорено 

13. 5. Емсад 
Пушкар 

„Скуп грађана МЗ Бабановци засеок Машићи насеља око џамије 
(повратници) Могућност прикључка на водоводну мрежу Повелич и 
одржавање пута око 1500 м дужине. Напомињем да имају мрежу воде 
кроз насеље али веома мале количине воде. Спремни су у 
суфинансирању асфалтирања пута.“ 

 

 

одговорено 

14. 5. Горан 
Марић 

„Када се планира водоснабдијевање западног дијела општине и са 
којих изворишта“ 

 

одговорено 

15. 5. Дражен 
Микић 

„Да ли је питање држања опасних животиња на подручју општине 
Прњавор регулисано одлуком СО? Ако постоји одлука, ко је задужен 
за надзор над спровођењем исте? Посебно истичем држање паса расе: 
пит бул, теријери, добермани, доге, амерички стафордски теријери, 
мастифи и остали опасни пси!!!“  

 

 

одговорено 

16. 5. Невенко 
Панчић 

„Колико је у прошлом мандату стерилисано и кастрирано паса 
луталица и који ветеринари су обављали те послове?“ 

одговорено 

17. 5. Славиша 
Милинчић 
 
 

„На релацији пута Д. Илова –Тромеђа оштећења су постала тако 
велика из више разлога да саобраћај није безбједан и постаје опасност 
по пјешаке и аута камионе аутобусе све могуће што се налази у 
покрету... Најтеже оштећен пут је од вртића Д. Илова до стајалишта Ш. 
Илова. Када и колико ће бити саниран пут и банкина поред истог која 
је у још горем стању.“ 

 

 

 

одговорено 

18. 5. Славиша 
Милинчић 
 

„На простору МЗ Шибовска већ неколико година постављена је и фу- 
нкционише кабловска телевизија. Иста је поставила своје инсталације 
у путном појасу у дужини већој од 7 километара те исти пут оштетила 
и убрзала оштећење. Колико општина наплаћује ренту од кабловске 
ТВ и може ли та средства усмјерити у поправку и одржавање пута.“ 

 

одговорено 

19. 6. Борко 
Лукановић 

„Одјељење за просторно уређење – Тражим да ми се достави копија 
употребне дозволе за стамбено-породични објекат „Комерц Мали“!“ 

 

одговорено 

20. 6. Неђељко 
Живанић 

„Када ће се уклонити дрвеће у улици Ђуре Јакшића чије гране праве 
штету на церадама камиона који возе робу из предузећа „Санино“ и 
„Топлинг“.“ 

одговорено 

21. 6. Невенко 
Панчић 

„Да ли могу мјештани Поповића, Кулаша, Кремне и Штрбаца добити 
одобрење од надлежних институција (општинских или републичких) за 
експропријацију шљунка из корита ријеке Укрина у сврху повременог 
посипања и одржавања сеоских путева који нису категорисани, ако 
могу добити одобрење молим вас да ми одговорите како и на који 
начин.“ 

 

 

одговорено 

22. 6. Бранко 
Декет 

„Молим вас да ми се објасни због чега се одустало са подвожњаком на 
путном правцу Бањалучка улица – Криж – Г. Мравица испод ауто-пута 
а било је раније договорено да ће се исти градити и то је путна траса 
гдје је фреквенција саобраћаја огромна у односу на путне правце 
Радуњевац и Цер. На том правцу је био предвиђен подвожњак за 
путничка возила и пјешаке што пјешацима у супротном отежава и 
прави им додатних 1 КМ даље пјешачења. Имајући у виду да су 
грађани овај путни праваца својим личним средствима изградили 
тражимо да нам тај путни правац остане у даљњој функцији.“ 

 

 

 

 

одговорено 

23. 6. Емсад 
Пушкар 

„Савјет МЗ Гаљиповци – Мравица – Могућност прикључка на 
водоводну мрежу Повелич или градски водовод. Напомињем МЗ око 
300 домаћинстава немају ријешено питање водоснабдијевања.“ 

одговорено 

24. 6. Славиша 
Милинчић 

„Колико општина Прњавор има прихода од експлоатације пијеска и да 
ли има? Ако нема шта је разлог?“ 

одговорено 
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25. 7. Милан 
Петровић 

„Да ли су умањена примања за чланове УО пошто је то Начелник јавно 
обећао“ 

није 

одговорено 

26. 7. Бранко 
Декет 

„Обраћам се у име палих бораца Републике Српске које припадају 
неконстутивној групи народа – такозваним националним мањинама 
У име породица погинулих бораца украјинске и католичке 
вјероисповијести тражим да се на парастос позову украјински и 
католички свештеници а основни разлог овог тражења је што до сада 
нису у Борачком одјељењу имали слуха да исте свештенике позову на 
парастос. На том спомен обиљежју код пет лампи стоји 10% погинулих 
бораца несрпског становништва. Сматрам да су ови борци бар толико 
заслужили ако их је тај свештеник сахранио да им да и парастос 
годишње како то вјерски обичај и налаже.“ 

 

 

 

 

одговорено 

27. 7. Савко Тубак „Постоји ли могућност да у општини Прњавор а нарочито у градској 
зони отвори „Јавна кухиња“.“ 

одговорено 

28. 8. Славиша 
Јењић 

„Да ли ће и када бити настављене активнсоти везане за снабдијевање 
града водом са изворишта Повелич? Предлажемо да се одмах приступи 
овим активностима како би се у цијелом граду обезбиједила вода за 
пиће.“ 

 

одговорено 

29. 8. Милорад 
Кондић 

„Тражим да се испита да ли господин Слијепчевић Горан прима 
надокнаду или пензију као лице са посебним потребама и шифром и 
ако је то тачно да се разријеши из управног одбора.“ 

одговорено 

30. 8. Невенко 
Панчић 

 

„Да ли је могуће добити пројекте на мјесној заједници Поповићи-
Кулаши за изградњу моста на ријеци Укрини који спаја општину 
Станаре преко МЗ Поповићи-Кулаши а да ти пројекти буду 
финансирани из буџета општине јер имамо обећање од госп. Сајита 
амбасадора јапанске амбасаде у Сарајеву да ће уложити одређена 
средства на ову мјесну заједницу ако се у што краћем року прибаве 
пројекти за те инвестиције? Господин Сајито је више пута боравио на 
овој мјесној заједници и упознат је са стањем инфраструктуре на МЗ 
Поповићи –Кулаши.“ 

 

 

 

 

 

 

одговорено 

31. 8. Невенко 
Панчић 

 

„Питање групе грађана из Поповића: Зашто се избори на мјесним 
заједницама не попрате медијски и обавијесте грађани о тим изборима 
да би и ми грађани који нисмо политички опредијељени учествовали у 
изборима?“ 

 

одговорено 

32. 8. Бранко  
Декет 

„Тражим од свих удружења националних мањина на увид 
1. рјешење о регистрацији 
2. списак свих чланова управних одбора од свих удружења нац. 
мањина 
3. финансијски извјештај за протеклу 2016. год. тј. биланс стања и 
успјеха и то да је овјерено код „АПИФА“.“ 

 

 

одговорено 

33. 8. Горан  
Земун 
 

„Тражим да ми се писмено достави одговор везано за рад котловнице 
за гријење у ЈЗУ Дом здравља Прњавор, колико се годишње потроши 
огревног материјала за потребе гријања, и шта се ради са отпадним 
материјалом који остане послије сагоријевања угља односно пепела, и 
да ли се тај исти пепео одвози и гдје и да ли се врши наплаћивање тог 
пепела, и ако се врши колико је то укупно годишње? Такође молим да 
се достави цијена набавке угља по тонама. Све ово тражим да ми се 
достави за 2013, 2014, 2015. и 2016. годину.“ 

 

 

 

 

одговорено 

34. 8. Милан 
Петровић 

„Тражим од Центра за социјални рад списак корисника туђе његе на 
територији општине Прњавор.“  

 

одговорено 

35. 9. Горан 
Продановић 

„Питање за Начелника: Зашто не поштује предсједнике савјета Мјесне 
заједнице и зашто не поштује одлуке Скупштине општине у чије име 
сазива збор грађана Мјесне заједнице Штрпци?“ 

 

није  

одговорено 

36. 9. Милан 
Петровић 

„Када и гдје је објављен конкурс за пријем приправника у Општину и 
на који начин ће се обезбиједити средства за плаћање истих?“ 

није  

одговорено 

37. 9. Борко 
Лукановић 

„Питам Начелника општине и начелника Одјељења за стамбено-
комуналне послове, шта планирају урадити да би се ријешио проблем на 
путу 1. приоритета Прњавор-Гаљиповци-Горња Мравица-Милановићи-
Доњи Вијачани, гдје је у једном дијелу у Г. Мравици узурпиран дио 
површине овог пута од стране једног физичког лица? Детаљно вас може 
о овом случају информисати Савјет МЗ Горња Мравица.“ 

 

 

 

одговорено 

38. 9. Савко 
Тубак 

„Хоће ли аутобуска станица у будуће да служи сврси за коју је до сада 
служила. Односно хоће ли служити за пријем аутобуса или за нешто 
друго? Путници који користе ову врсту превоза имају проблем због 
радова који су у току, па аутобуси врло често пролазе не свраћајући да 
би примили путнике.“ 

 

није  

одговорено 
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39. 9. Славиша 
Милинчић 

„Постоји оправдано негодовање становника МЗ Шибовска на квалитет 
тј. начин на који функционише улична расвјета...  
Молимо да провјерите и по „могућности“ у „равноправан статус нас 
доведете“ по питању истог.“ 

 

одговорено 

40. 9. Емсад 
Пушкар 

„Има ли Скупштина Одлуку о постављању кућних бројева, њиховом 
изгледу, цијени, уградњи. Да ли је то обавеза и до којег датума да се 
уграде?“ 

 

одговорено 

41. 9. Милорад 
Кондић 

„Молим Начелника да се у Скупштину врати телевизија ради што 
бољег информисања грађана.“ 

није  

одговорено 

42. 9. Вељко 
Гвозденовић 

„Да ли је вода са изворишта Повелич крајњим корисницима у МЗ 
Прњавор исправна за пиће? С обзиром да је водовод Повелич у 
употреби да ли су испуњене све законске процедуре прије стављања у 
употребу, односно да ли овај инфраструктурни објекат посједује 
употребну дозволу?  
Ако не посједује употребну дозволу смије ли се ставити у употребу и 
користити без исте?“ 

 

 

 

није  

одговорено 

43. 10. Славиша 
Јењић 

„Молим Начелника општине да ми достави следеће информације: 
-Колико средстава је уложено у изградњу Музичке школе? 
-Колико је уплаћено новца извођачу прије преузимања дужности 
актуелног начелника? 
-Колико средстава је било на посебном рачуну општине, резервисаних 
за изгардњу Музичке школе, преузимањем мандата актуелног 
начелника? 
-Када је од стране општине, али и Музичке школе, затражено отварање 
средње Музичке школе (први пут) од Министарства просвјете и 
културе РС?“ 

 

 

 

 

није  

одговорено 

44. 10. Горан 
Продановић 

„Шта ће подузети кабинет начелника и Одјељење за пољопривреду 
поводом суше за помоћ пољопривредницима.“ 

одговорено 

45. 10. Милан 
Петровић 

„Да ли је до сада урађено ишта по питању умањења накнаде члановим 
управних и надзорних одбора и када је то урађено, обзиром да је већ 
прошла година дана, а да је то начелник јавно обећао.“ 

 

 

одговорено 

46. 10. Борко 
Лукановић 

„Да ли је „Ратар“ користио земљиште привредне зоне у 
пољопривредне сврхе, иако је то општинско земљиште? Да ли је за 
производњу пољопривредних култура остварио право на кориштење 
пољопривредних подстицајних средстава. Питање се односи на 2017. 
годину.“ 

 

 

одговорено 

47. 10. Горан Земун „Какав је статус и шта ће се дешавати у наредном периоду везано за 
породилиште у ЈЗУ Дом здравља Прњавор пошто из медија имамо 
одређене информације везано за породилиште у Дому здравља, да ли 
ће исто наставити са радом или ће престати због одређених законских 
прописа?“ 

 

одговорено 

48. 10. Савко 
Тубак 

„Када ће и да ли ће бити проширено градско гробље. Многи грађани 
приликом ове информације када оду у ЈКП Парк наилазе на разне 
неугодности.“ 

 

одговорено 

49. 10. Миро 
Шикарац 

„Да ли је потписан уговор са извођачем радова на ауто-путу Бањалука 
Добој за санацију пута Којин Хан – Црквена, након завршетка радова 
на ауто-путу.“ 

одговорено 

50. 10. Бранко 
Декет 

„На основу одборничког од 30.05.2017, за достављање одређене 
документације и то: 
1.рјешење о регистрацији 
2.списак свих чланова управних одбора од свих удружења  
3. финансијески извјештај за 2016. год. тј. биланс стања и успјеха 
овјерен код „АПИФА“.  
Тражим од начелника Одјељења гос. Љубише Шикарца да ми 
обезбједи ове податке од осталих 7 удружења која исто нису 
доставили. Ради се око удружења „Тарас Шевченко“ који осам година 
су имали нелегално и у Суду нерегистровани предсједници Андрија 
Сваток и Штефица Бородењко а буџетска средства су користили а по 
закону нису били потписници рачуна са којим су управљали. Молим 
вас да ми доставите у законском року овај одговор. Посебно тражим да 
то савез О.У. Прњавор то достави јер нај већи дио буџетских средстава 
добија Савез.“ 

 

 

 

 

одговорено 

51. 11. Славиша 
Јењић 

„Да ли је општина Прњавор потписала уговор за медијско праћење у 
2017. години са ТВ станицама које нису на подручју наше општине? 
Тачније са медијским кућама које нису правни субјекти регистровани у 
подручју општине, ако јесте са којим?“ 

 

 

није  

одговорено 
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52. 11. Савко 
Тубак 

„Група грађана који имају дјецу односно који иду у ОШ „Никола 
Тесла“ питају „Постоји ли могућност да улица Цара Лазара од Васића 
праоне до школе буде једносмјерна, ако може па то не мора нон стоп, 
може у вријеме док траје настава од 06-19 сати. А то у циљу 
безбједности свих ученика који иду у ту школу.“ 

 

 

одговорено 

53. 11. Горан 
Продановић 

„Молим начелника одјељења да ми достави утрошак посипног 
материјала са потписом предсједника савјета мјесне заједнице.“ 

 

одговорено 

54. 11. Славиша 
Милинчић 

„За Начелника општине: У центру Шибовске постоји урушен објекат 
бивше „ОЗО“ кооператива, који по свом изгледу даје ружну и лошу 
поруку грађанима а постаје и опасно мјесто за случајне посјетиоце, а за 
дјецу нај више. Грађани МЗ апелују на актуелну власт општине да се 
пронађе начин и сруши тј. уклони урушени објекат.“ 

 

 

одговорено 

55. 11. Веса 
Вуковић 

„Грађани Лужана и Јасика замољавају да се размотри могућност 
изградње пјешачке стазе од раскрснице регионалних путева Р-474 и Р-
476 (Сегићи) до раскрснице Р-474 и магистралног пута М-16.1 
(Вијака), уз постављање пјешачког прелаза на наведеној раскрсници 
(Вијака) као основног услова за безбједно кретање пјешака од којих 
већину чине школска дјеца.“  

 

 

одговорено 

56. 11. Милан 
Петровић 

„Да ли ће локални пут од раскрснице у Алексићима до Вуковића бити 
саниран након завршетка радова изгардње ауто-пута?“ 

 

одговорено 

57. 11. Невенко 
Панчић 

„Тражим одговор од надлежног одјељења да нам доставе писмени 
одговор колико кошта једно гробно мјесто на подручју града у зони 
ново градско гробље?“ 

одговорено 

58. 11. Борко 
Лукановић 

„Постоји ли тужба Општине Прњавор против Владе Републике Српске 
за незаконито ускраћивање буџетских средстава општини Прњавор? 
Влада Републике Српске је примијенила незваничне резултате 
последњег пописа за смањење коефицијента за обрачун пореских 
прихода и тако општину Прњавор незаконито оштетила за 
финансијеска средства од око 2.000.000 КМ. Ако ова тужба постоји 
шта је Начелник општине урадио по том питању?“ 

 

 

 

 

одговорено 

59. 11. Бранко 
Декет 

„На моје одборничко питања које сам у два наврата тражио од 
Удружења националних мањина да ми доставе финансијски извјештај 
за 2016. и рјешења за рад удружења.  
Нису ми доставили те тражим од начелника одјељења гос. Шикарца 
Љубише да их санкционише због такве неодговорности преседника 
удружења.“ 

 

није  

одговорено 

60. 11. Емсад 
Пушкар 

„У име групе грађана из МЗ Коњуховци, могућност оправка уличне ра- 
свјете. Дуго се не оправља и тренутно не ради више расвјетних уређаја.“ 

одговорено 

61. 11. Горан 
Земун 

„Тражим да ми се достави гдје су и на који начин потрошена средства 
на позицији у оквиру потрошачке јединице Територијална ватрогасна 
јединица Прњавор, на позицијама набавка грађевинских објеката и 
набавка опреме за године 2013, 2014, 2015. и 2016. година. По ставкама 
који су били донесена на основу усвојених буџета за наведене протекле 
4 године ради се о износу око 900.000 КМ.“ 

 

 

 

одговорено 

62. 11. Дражен 
Микић 

„КП „Парк“ а.д. Прњавор 
Да ли је у периоду 2013-2016. године било случајева наплате 
потраживања за одвоз комуналног отпада из домаћинстава а преко 
рачуна физичког лица?“ 

 

одговорено 

63. 12. Славиша 
Јењић 

„Тражим од Начелника општине следећу информацију: 
-У које пројекте је општина Прњавор уложила новац од капиталних 
инвестиција у 2017. години, ко су извођачи радова на пројектима и 
колико су појединачно плаћени радови?“ 

  

одговорено 

64. 12. Горан 
Продановић 

„Молим надлежно одјељење да ми достави списак утрошка посипног 
материјала по мјесним заједницама за 2017. годину.“ 

одговорено 

65. 12. Горан 
Земун 

„Тражим да ми се достави шта је урађено у току 2017. године на плану 
капиталних инвестиција на подручју МЗ Палачковци и какви су 
планови везано за капиталне инвестиције за идућу 2018. годину?“ 

 

није 

одговорено 

66. 12. Вељко 
Гвозденовић 

„Предједнику СО Прњавор 
Због чега се не емитују директи преноси СО Прњавор преко Радио 
Прњавора или неких страница општине Прњавор на друштвеним 
мрежама типа фејсбук или јутјуб у циљу што транспарентнијег рада?“  

 

 одговорено 

67. 12. Савко 
Тубак 

„Ако постоји могућност од надлежног органа да уведе већу контролу 
над извођачем радова који извози посипни материјал  широм општине. 
Постоји сумња по мјесним заједницама  од стране чланова савјета да се 
не извезе количина која је приказана а то поткрепљују чињеницом да 
приликом извоза материјала њих нико не контактира, нити имају увид 
у све те активности.“ 

 

 

одговорено 
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68. 12. Милорад 
Кондић 

„Постављам питање да се исправи неправда према Бијелић Божици 
која је изгубила мужа у протеклом рату остала са три малољетна 
дјетета и никада нит је добила помоћ или решење стамбено. Тражим 
писмени одговор о решењу за ову породицу.“ 

 

одговорено 

69. 12. Славиша 
Милинчић 

„Проблем уличне расвјете у центру МЗ Шибовска надам се да ће 
поправак исте бити у што краћем року а ако постоји разлог који 
спречава рад онда би очекива и одговор.“ 

одговорено 

70. 12. Веса 
Вуковић 

„Обраћам се начелнику Одјељења за стамбемно комуналне послове и 
инвестиције да размотри идеју о постављању пјешачког прелаза или 
неке друге одговрајуће саобраћајне сигнализације у близини маркета 
Фортуна на магистралном путу М-16.1 (Прњавор-Дервента) како би 
станари сусједних зграда због велике фреквенције саобраћаја могли 
безбједно прелазити улицу.“ 

 

 

одговорено 

71. 12. Невенко 
Панчић 

„Да ли је у 2017. години на подручју МЗ Поповићи-Кулаши довожен 
посипни материјал на путеве у овој МЗ и ако јесте колико?“ 

одговорено 

72. 12. Емсад 
Пушкар 

„У МЗ Лишња насељеном мјесту Пураћи у току изгардње ауто пута 
надвожњака у Пураћима дошло је до великог оштећења пута око 200 м 
дужине. Напомињем 100 м је било асвалтирано средствима мјештана  а 
других 100 м у добро посутом стању. Мјештани су интервенисали код 
извођача и саобраћајне инспекције па молим надлежне у општини да 
интервенишу благовремено да би се тај пут на вријеме оправио.“ 

 

 

одговорено 

73. 13. Милан 
Петровић 

„Да ли на терену тј. по нашим мјесним заједницама постоје 
повјереници СНСД-а и ако постоје можемо ли знати њихова имена?“ 

није 

одговорено 

74. 13. Борко 
Лукановић 

„Тражим да ми се достави информација о количинама посипног 
материјала извезеног на локалне путеве до 15.12.2017. године по 
мјесним заједницама општине Прњавор!“ 

 

одговорено 

75. 13. Горан 
Земун 

„Тражим да ми се достави везано за посипни материјал за МЗ 
Палачковци за 2017. годину, закључно са даном 15.12.2017. године. 
Ако је извезен наведени посипни материјал, тражим да ми се достави 
које је то предузеће радило и које извршио пријем тог посипног 
материјала, и наравно која је количина тог посипног материјала за МЗ 
Палачковци. Овом приликом напомињем и тражим да ми се достави 
одборничко питање постављено на 12. сједници Скупштине општине 
Прњавор одржане 01.12.2017. године.“ 

 

 

 

одговорено 

76. 13. Вељко 
Гвозденовић

„Да ли је вода са изворишта Повелич крајњим корисницима у МЗ 
Прњавор исправна за пиће? С обзиром да је водовод Повелич у 
употреби да ли су испуњене све законске процедуре прије стављања у 
потребу, односно да ли овај инфраструктурни објекат има употребну 
дозволу? Ако не посједује употребну дозволу смије ли се ставити у 
употребу и користити без исте?“ 

није 

одговорено 

77. 13. Веса 
Вуковић 

„Грађани дијела улице Стевана Мокрањца замољавају да се на одго- 
варајућем мјесту постави саобраћајни знак обавјештења „Слијепи пут“, 
којим би се возачи моторних возила обавијестили да пут нема излаз. 
Они сматрају да би се овим рјешењем повећала безбједност и смањила 
бука аутомобила који се окрећу у њиховим двориштима или на самом путу.“ 

 

 

одговорено 

78. 13. Милорад 
Кондић 

„Тражим поново одговор зашто је Бијелић Божица скинута са листе за 
стамбено збрињавање и ко је ју скинуо имена комисије а не неодређен 
одговор.“ 

 

одговорено 

79. 13. Емсад 
Пушкар 

„Савјет МЗ Гаљиповци-Мравица пита могу ли се у краћем временском 
периоду у МЗ поставити саобраћајни знакови. Нужни су ради брже 
вожње новоизграђеном улицом  најпотребнији знакови су улаз са 2 
правца табла назив насељеног мјеста 
-ограничење брзине  -школа   -знак стоп-обавезно заустављање 
Молим да изиђу на терен стручна лица и утврде потребу истих“ 

 

 

 одговорено 

80. 13. Славиша 
Милинчић 

„Тражим одговор на моје питање: хоће ли објекат у центру Шибовске 
да се руши или не? Мислим на рушевину а бивши магацин коператива 
-помиње се грунтовни власник... ко су ти власници? 
-ко води поступак код РУГИПП, по чијем захтјеву 
-2010 год. пред РУГИПП-ом општина Прњавор покренула  је поступак 
за пренос имовине ПЗ „Коператива“ на општину, на основу Закона о 
преносу имовине јавних предузећа на јединице локалне самоуправе сл.гл.  
Имовина коперативе је прављена за вријеме сељачке радне задруге. 
Људи који су још живи а градили су исту огорчени су на начин како се 
и ко управља том имовином.“ 

 

 

 

 

одговорено 

81. 13. Бранко 
Декет 

„Како ријешити проблем око прелаза ауто пута у зимском периоду. У 
том путном правцу је готово немогуће прелаз зато што је уско и нагли 
успон банкине да се ураде на том потезу путног правца“ 

 

 одговорено 
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Табела бројб 16. Одборничка питања постављена између сједница СО-е 
Ред. 

бр. 

бр. проток. 

и датум 

одборник питање  одговорено/ 

 није      

 одговорено 

1.  

01-013-27/17 

 

25.12.2017. 

Дражен 
Микић 

„Поштовани, на основу члана 244. став 3. Пословника о раду 
СО Прњавор, молим Вас да ми доставите податке о 
количинама посипног материјала у 2017. години који је 
извежен на путне правце по мјесним заједницама. Молим Вас 
да ми доставите колико је, тачно, којој мјесној заједници m

3
 

одобрено!!!“ 

 

 

одговорено 

 

Табела број 17. Преглед свих постављених одборничких питања   
Ред. бр. 
сједниие 

бр. питања 
постављених 
Начелнику 
општине 

бр. питања постављених 
другим органима и 
институцијама 

укупно 
питања 

 достављен   
   одговор    
  Начелникa

није 
  достављен 

одговор 
  Начелника 

достављен 
одговор 
др. орг. и 
инстит. 

није достављен 
одговор др. орг. 
и инстит. 

4. 6 - 6 5 1 - - 

5. 12 - 12 12 - - - 

6. 6 - 6 6 - - - 

7. 3 - 3 2 1 - - 

8. 6 ЈЗУ Дом здравља Прњавор...1 7 6 - 1 - 

9. 7  КП „Водовод“ а.д. Прњавор.1 8 3 4 - 1 

10. 8 - 8 7 1 - - 

11. 11 КП „Парк“ а.д. Прњавор.......1 12 9 2 1 - 

12. 9 предсједник СО.....................1 10 8 1 1 - 

13. 8 КП „Водовод“ а.д. Прњавор...1 9 7 1 - 1 
између 

сједница 
1 - 1 1 0 - - 

Укупно 77   5 82 66 11 3 2 
 

 4.2. Неодговорена одборничка питања 

 

Одборничка питања, из 2017. године, на која нису достављени одговори (од укупно 

82 одборничка питања није одговрено на 22 питања): 
 

- Са 4. сједнице није одговорено 1 питање:  

� Велибора Тривичевића (СДС). 
 

- Са 7. сједнице није одговорено 1 питање:  

� Милана Петровића (СДС). 
 

- Са 9. сједнице није одговорено 5 питања:  

� Милана Петровића и Горана Продановића (СДС),  

� Вељка Гвозденовића (СНСД);  

� Савка Тубака (СП) и  

� Милорада Кондића (коалиције Радикално за народ). 
 

- Са 10. сједнице није одговорено 1 питање:  

� Славише Јењића (СДС). 
 

- Са 11. сједнице нису одговорена 2 питања:  

� Славише Јењића (СДС) и  

� Бранка Декета (националне мањине). 
 

- Са 12. сједнице није одговорено 1 питање:  

� Горана Земуна (СНСД). 
 

- Са 13. сједнице нису одговорена 2 питања:                                                                          

� Милана Петровића (СДС), 

� Вељка Гвозденовића (СНСД). 



 

 

Графикон број 5. Преглед

Графикон број 6

 

 

 

 

 

8

7 7

6 6

5

7 7

4

3

0 0

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

број питања

7

6

6

6

6

5 4

Број постављених
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Преглед одговорених и неодговорених одборничких

 

 

 

 

 

број 6. Одборничка питања по политичким субјектима

 

6 6 6 6 6

5

4 4

3 3

5 5

6 6

5

4

3

4

11 1

0 0

1 1 1

0

2

број питања одговорено није одговорено

29

13

постављених одборничких питања, по политичким субјектима

СДС

СНСД

Самост. одб. Милинчић С

СП

Нац. Мањине

ПДП

СДА

НДП

Коалиција Радикално за народ 

одборничких питања 

 

субјектима 

 

2

1 1 1

3

1 1 1 1

0

1

0 0 0

субјектима

Самост. одб. Милинчић С

Нац. Мањине

Коалиција Радикално за народ 
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V РАДНА ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

5.1. Стална радна тијела Скупштине општине 
 

У Скупштини општине основано је 15 сталних радних тијела Скупштине општине 

у којима је заступљено 75 чланова. Од укупног броја чланова сталних радних тијела 

Скупштине, жене чине 23 члана, а мушкарци 52 члан.  

У 2017. години, у Комисију за мјесне заједнице и у Одбору за борачко-инвалидску 

заштиту, умјесто одборника Горана Марића, коме је престао мандат, именована је Веса 

Вуковић, а у Етички одбор умјесто Ане Војводић именован је Славиша Милинчић, те је 

тако број мушкараца у радним тијелима смањен са 53 на 52, а број жена са 22 повећан на 

23 члана. 

 Од 75 чланова сталних радних тијела Скупштине општине Прњавор, одборници 

Скупштине чине 49 чланова, а спољних чланова је 26. 

 

На мјесту предсједника 10 радних тијела су мушкарци, а на мјесту пет радних 

тијела су жене. 
 

Табела број 18. Заступљеност мушкараца и жена у сталним радним тијелима СО-е 

 у 2017. години 
 

Р.б. 
 

Стална радна тијела 
бр. 

чланова 
од тога 

мушкараца жена 
1.  Комисија за избор и именовање 5 5 0 
2.  Статутарно-правна комисија 5 3   2 
3.  Комисија за привреду и финансије 5 5 0 
4.  Комисија за друштвене дјелатности 5 3 2 
5.  Комисија за мјесне заједнице 5 4 1 
6.  Комисија за награде и признања 5 4 1 
7.  Комисија за вјерска питања 5 4 1 
8.  Комисија за питања младих 5 3 2 
9.  Одбор за људска права, представке и притужбе 5 5 0 
10.  Одбор за регионалну и међународну сарадњу 5 3 2 
11.  Одбор једнаких могућности 5 0 5 
12.  Етички одбор  5 3 2 
13.  Одбор за борачко-инвалидску заштиту 5 4 1 
14.  Савјет за спорт 5 4 1 
15.  Савјет за културу 5 2 3 

УКУПНО 75 52 23 

 
Табела број 19. Заступљеност чланова одборника и спољних чланова у сталним 

радним тијелима СО-е у 2017. години 
Редни 
број 

радно тијелао чланови 
одборници 

спољни 
чланови 

1.  КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 5 0 
2.  СТАТУТАРНО-ПРАВНА КОМИСИЈА 3 2 
3.  КОМИСИЈА ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 3 2 
4.  КОМИСИЈА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 3 2 
5.  КОМИСИЈА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 3 2 
6.  КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 5 0 
7.  КОМИСИЈА ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА 2 3 
8.  КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊА МЛАДИХ 3 2 
9.  ОДБОР ЗА ЉУДСКА ПРАВА, ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ 5 0 
10.  OДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 4 1 
11.  ОДБОР ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ 2 3 
12.  ЕТИЧКИ ОДБОР 3 2 
13.  ОДБОР ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ 3 2 
14.  САВЈЕТ ЗА СПОРТ 3 2 
15.  САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ 2 3 

Укупно 49 26 

 



 

 

5.2. Активности сталних радних

 
Раду Скупштине општине

броја питања на сједницама

ефикаснији и рационалнији 

  

У 2017. години радна

разматрано 183 тачке дневног

 

  

Графикон број 7. Број

У наредној табели приказане

Прњавор која садржи: број одржаних

дневног реда по сједницама и

  

 У 2017. години два радна

друштвене дјелатности и Комисија

13

10
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радних тијела Скупштине општине 

општине у 2017. години претходило је разматрање

сједницама радних тијела на који начин се настојало

 рад Скупштине општине. 

радна тијела су одржала укупно 45 сједниц

дневног реда. 

Број одржаних сједниа  по радним тијелима у

 

 

 

 

табели приказане су активнсоти радних тијела Скупштине

број одржаних сједница, датум одржавања, број

сједницама и изостанци чланова радних тијела са сједница

два радна тијела нису одржала ни једну сједницу

и Комисија за питања младих. 

 

 

 

3

0

1

2

1

0

1 1

4

разматрање одређеног 

настојало обезбиједити 

сједница, на којима је 

тијелима у 2017. години 

 

тијела Скупштине општине 

број разматраних тачака 

сједница. 

сједницу, и то: Комисија за 

2

4

2

1
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Табела број 20. Преглед активности радних тијела у 2017. години 
 

Р.бр. Радно тијело Редни број 
сједнице 

Датум 
одржавања 

Број тачака 
дневног реда 

изостанци 
чланова 

1.  
 

Комисија за избор и 
именовање 

13. 27.01.2017. 4 - 
14. 27.01.2017. 1 - 
15. 30.01.2017. 3 - 
16. 02.03.2017. 3 - 
17. 22.03.2017. 1 - 
18. 12.04.2017. 1 1  
19. 11.05.2017. 3 2  
20. 30.05.2017. 3 2  
21. 07.07.2017. 3 2  
22. 26.09.2017. 6 - 
23. 16.11.2017. 2 2 
24. 01.12.2017. 1 1 
25. 15.12.2017. 1 - 

 Укупно 13 сједница 32 10  
2.  

Статутарно- 
правна комисија 

3. 27.01.2017. 6  1 
4. 27.02.2017. 17 - 
5. 17.03.2017. 9 - 
6. 07.04.2017. 4 2 
7. 26.05.2017. 13 1 
8. 04.07.2017. 13 1 
9. 19.09.2017. 15 1 

10. 13.11.2017. 15 - 
11. 29.11.2017. 7 1 
12. 12.12.2017. 11 2 

 Укупно 10 сједница 110 9 
3. Комисија за привреду 

и финансије 
3. 29.05.2017. 1 1 
4. 16.11.2017. 2 - 

 5. 29.11.2017. 3 2 
 Укупно 3 сједница 6 3 
4. Комисије за МЗ 2. 01.03.2017. 1 1 
 Укупно 1 сједница 1 1 
5. Комисија за награде и 

признања 
2. 18.01.2017. 1 - 
3. 14.03.2017. 1 - 

 Укупно 2 сједнице 2 - 
6. Комисија за вјер. пита. 1. 13.01.2017. 3 - 
 Укупно 1 сједница 3 - 
7. Одбор за људска прав, 

представ. и притужбе 
 

1. 
 

13.01.2017. 
 

3 
 

2  
 Укупно 1 сједница 3 2 
8. Одбора за регионалну 

и међун. сарадњу 
 

1. 
 

13.01.2017. 
 

3 
 

- 
 Укупно 1 сједница 3 - 
9. Одбор једнаких 

могућности 

1. 13.02.2017. 3 1 
2. 04.10.2017. 1 - 
3. 23.10.2017. 1 1 
4. 13.12.2017. 1  

 Укупно 4 сједнице 6 2 
10. Етички одбор 1. 13.01.2017. 3 - 

 2.     14.12.2017. 1  
 Укупно 2 сједница 4 - 
11. Одбор за борачко-

инвалидску заштиту 
2. 01.02.2017. 2 - 
3. 28.02.2017. 2 1 
4. 05.07.2017. 1 1 
5. 13.12.2017. 1 - 

 Укупно 4 сједнице 6 2 
12.  

Савјет за спорт 
1. 13.01.2017. 3 1 
2. 01.03.2017. 2 - 

 Укупно 2 сједнице 5 1 
13.  Савјет за културу 1. 13.01.2017. 3 1 
 Укупно 1 сједница 3 1 

 

Укупно 
сједница свих  радних тијела          

45 
тачака дн. реда 

183 
изостанака 

31 
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5.3. Повремена радна тијела 
 

Скупштина општине је посебним рјешењима, којима је утврђен дјелокруг рада, 
овлашћења и састав, у 2017. години именовала 13 повремених радно тијело, како слиједи: 

 

1. Комисија за израду Статута општине Прњавор, именована на 4. сједници СО-е, 
31.01.2017. године, 

2. Комисија за обраду захтјева за додјелу стипендија, именована на 4. сједници 
СО-е, 31.01.2017. године, 

3. Савјет за укупно праћење израде измјена дијела Урбанистичког пројекта 
„Градско језгро“ (измјена V), именован на 5. сједници СО-е, 02.03.2017. године, 

4. Савјет за укупно праћење израде Плана парцелације „Занатски центар“ Горњи 
Штрпци, именован на 5. сједници СО-е, 02.03.2017. године, 

5. Комисија за примопредају дужности између директора у ЈЗУ Дом здравља 
Прњавор, именована на 7. сједници СО-е, 12.04.2017. године, 

6. Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање 
директора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор, именована на 8. 
сједници СО-е, 30.05.2017. године, 

7. Комисија за припрему приједлога имена насеља, улице, трга или парка, 
именована на 8. сједници СО-е, 30.05.2017. године, 

8. Комисија за спровођење јавног надметања, именована на 10. сједници СО-е, 
26.09.2017. године, 

9. Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање 
чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, 
именована на 10. сједници СО-е, 26.09.2017. године, 

10. Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање 
чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Прњавор, именована на 10. 
сједници СО-е 26.09.2017. године, 

11. Комисије за утврђивање приједлога броја и просторног распореда основних 
школа на подручју општине Прњавор, са границама школских уписних 
подручја, именована на 12. сједници СО-е, 01.12.2017. године, 

12. Комисије за спровођење јавног надметања, именована на 13. сједници СО-е, 
15.12.2017. године, 

13. Савјет за укупно праћење израде Регулационог плана „Радуловац“, именован на 
13. сједници СО-е, 15.12.2017. године. 

Повремена радна тијела су провела процедуре због којих су именована, а неке 
процедуре су у току. 
  

VI СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Прописи који регулишу формирање Стручне службе Скупштине општине су Закон 

о локалној самоуправи, члан 53. („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и 

Статут општине Прњавор,  члан 37. („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17), 

којима је дата надлежност Скупштини општине да образује Стручну службу за потребе 

Скупштине и њених радних тијела.   

 Скупштина општине Прњавор је донијела Одлуку о образовању Стручне службе 

Скупштине општине Прњавор, број: 01-022-154/14 од 14.11.2014. године, („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 24/14). 

  Пословником о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), у поглављу XIII (члан 261, 262. и 263.) је утврђено да 

стручне, административно-техничке и друге послове и задатке за потребе Скупштине, 

њених радних тијела, одборника и њихових клубова, обавља Стручна служба Скупштине 

општине.   

Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 34/17 и 35/17), као и 

ранијим правилницима, који је донио Начелник општине, систематизована је и Стручна 

служба Скупштине општине. 
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У 2017. години Стручна служба Скупштине општине је обављала послове из своје 

надлежности са два службеника и једним намјештеником. 

Стручна служба Скупштине општине је са секретаром и једним службеником 

обављала стручне, административне и техничке послове и задатке за потребе Скупштине 

општине, сталних и повремених радних тијела, одборника Скупштине општине, 

предсједника и потпредсједника Скупштине општине, клубове одборника, сједнице 

Колегијума Скупштине општине и друге послове за потребе Скупштине општине. 

          

Стручна служба Скупштине општине је: 

- израђивала приједлоге рјешења чији је предлагач била Комисија за избор и 

именовање,  

- припремала нацрте односно приједлоге одлука и других општих и појединачних 

аката које је донијела Скупштина општине у извјештајном периоду, а које нису биле у 

надлежности Општинске управе општине Прњавор, 

- припремала све материјале и документацију која је била потребна за рад 

Скупштине општине, сталних радних тијела Скупштине општине, Колегијума Скупштине 

општине и клубова одборника Скупштине општине,  

- обављала стручне, административне и техничке послове за Комисије за избор по 

јавним конкурсима/огласима,  

- припремала и организовала сједнице радних тијела,  

- водила записнике и припремала извјештаје са сједница сталних радна тијела за 

сједнице Скупштине,  

- водила и израђивала записнике са сједница Колегијума Скупштине општине, који 

се достављају члановима Колегијума, 

- водила записнике и израђивала скраћене записнике са сједница Скупштине 

општине за даљу скупштинску процедуру, 

- припремала скупштинске материјале у ПДФ формату за објављивање на сајту 

општине, 

- израђивала и објављивала „Службене гласнике општине Прњавор“, као и друге 

послове из своје надлежности. 

Стручна служба је, послије сваке сједнице, припремала предсједнику Скупштине 

општине за потпис оригинале аката које је доносила Скупштина општине, претходно 

провјеравајући, преко ресорних одјељења, и контролишући да ли су у иста уграђени 

прихваћени и усвојени амандмани, приједлози и друге измјене које су претрпјели 

приједлози аката на сједницама, отпремала их надлежнима и бринула се о њиховом 

чувању, и објављивању у „Службеном гласнику општине Прњавор“.  

Стручна служба Скупштине општине је обављала друге послове, као што су: 

послови кабинета предсједника и потпредсједника Скупштине општине, припреме за 

свечану сједницу Скупштине општине поводом Дана општине Прњавор, те обављала 

активности поводом разних пријема у организацији Скупштине општине. 

 

Стручна служба Скупштине општине је са једним намјештеником обављала 

послове умножавања и подјеле материјала одборницима Скупштине општине, 

умножавање службених гласника општине Прњавор, умножавање одређених материјала, 

по потреби, за Општинску управу општине Прњавор и друге послове из надлежности 

намјештеника.  

Сарадњом Стручне службе Скупштине општине са Општинском управом општине 

Прњавор настојала се омогућити благовремена припрема сједница Скупштине. 

  У 2017. години Стручна служба Скупштине општине je објавила и издала 35 

бројeва „Службеног гласника општине Прњавор“ и Регистар прописа објављених у 

„Службеном гласнику општине Прњавор“ у 2017. години. 
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 У 2017. години Стручна служба Скупштине општине је објавила укупно 586 

прописа и других аката, од чега је: 

- 260 донесено од стране Скупштине општине,  

- 308 донесено од стране Начелника општине,  

- 5 донесених од стране секретара Скупштине општине, 

- 5 донесено од стране Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције,  

- 3 донесена од стране Јавна установа Центар за социјални рад Прњавор,  

- 2 донесена од страна Јавне установе Центар за културу Прњавор,  

- 2 донесена од стране Општинске изборне комисије Прњавор,  

- 1 донесен од стране Статутарно-правне комисије. 

 

У складу са законом, Статутом општине и Пословником о раду Скупштине 

општине, сви општи и појединачни акти Скупштине општине Прњавор се обавезно 

објављују у „Службеном гласнику општине Прњавор“. 

„Службени гласник општине Прњавор“ се штампао на ћириличном писму у 41 

примјерак, и Стручна служба га је редовно достављала следећим корисницима: 29 

примјерака одборницима у Скупштини општине, један примјерка Кабинету начелника, 

један примјерак Министраству управе и локалне самоуправе, један примјерак за Правну 

помоћ у Одјељењу за општу управу, један примјерак за секретара Скупштине општине и 

осам примјерака за сусједне скупштине општина/градова.   

У електронском облику путем „Документације Сук-а“ „Службени гласник општине 

Прњавор“ је доступан Општинској управи општине Прњавор, а исти се објављује и на 

интернет страници општине Прњавор.  

Стручна служба Скупштине општине је у 2017. години, израдила одборничке 

легитимације за одборнике Скупштине општине Прњавор, мандатног сазива 2016-2020. 

година. 

 

  6.1. Обука одборника 

 

У циљу унапређења рада, побољшања ефикасности и јачању надзорне функције 

Скупштине општине, у току 2017. године су, у оквиру Пројекта општинског околишног и 

економског управљања (МЕГ), организоване и проведене четири радионице са 

одборницима Скупштине, на којима су обрађене следеће теме: 

1. Утврђивање приоритета и усаглашавање плана дјеловања, 

2. Комуникација са грађанима и праћење реализације аката Скупштине општине, 

3. Професионално усавршавање одборника и 

4. Праћење рада јавних предузећа и установа.   

 

VII ЈАВНОСТ РАДА 

 

Јавност рада Скупштине општине као једног од органа јединице локалне 

самоуправе, утврђена је као обавеза Законом о локалној самоуправи, Статутом општине, 

Пословником о раду Скупштине општине и Одлуком о медијском праћењу и присуству 

грађана сједницама Скупштине општине Прњавор, који прописују да се јавност рада 

Скупштине општине обезбјеђује путем давања редовних информација средствима јавног 

информисања, одржавањем редовних конференција за штампу, обезбјеђењем услова за 

неометано информисање јавности о извршавању послова из своје надлежности и 

подношењем годишњег извјештаја о свом раду. 

Јавност рада Скупштине општине обезбјеђује се: омогућавањем праћења рада 

сједница Скупштине општине од стране представника средстава јавног информисања, 

конференцијама за новинаре и издавањем званичних саопштења. 
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Поред тога што медији прате дешавања у Скупштини општине и извјештавају о 

њима, редовне активности на овом пољу обухватају објављивање свих релавантних 

информација о раду Скупштине општине и докумената насталих у законодавном процесу 

на општинској интернет страници (Статут општине Прњавор, Пословник о раду 

Скупштине општине Прњавор, Програм рада Скупштине општине, усвојени скраћени 

записници са сједница Скупштине, Етички кодекс Скупштине општине Прњавор, Образац 

пријаве повреде Етичког кодекса, Образац за евиденцију грађанског сата), објављивањем 

годишњих извјештаја о раду, дневног реда за сједнице Скупштине општине, материјала за 

сједнице скупштина, објављивањем одлука и других аката у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“, и објавом „Службеног гласника општине Прњавор“ на интернет 

страници Општине Прњавор. 

Стручна служба Скупштине општине, на званичној интернет страници општине 

Прњавор, прије сваке сједнице Скупштине општине редовно објављује позив и материјал 

за сједнице Скупштине општине и „Службене гласнике општине Прњавор“ у PDF 

формату, а ту праксу ће наставити и у будуће. 

Скупштина општине на тај начин обезбјеђује јавност рада Скупштине на потпун и 

квалитетан начин. 

 

VIII ЗАВРШНИ ДИО 

 

Сагледавајући досадашњи рад Скупштине општине, радних тијела Скупштине 

општине и Стручне службе Скупштине општине, може се оцијенити да је Скупштина 

општине послове из своје надлежности реализовала уз максимално учешће свих субјеката 

у процесу одлучивања.  

 

Уз пуну транспарентност и јавност у раду Скупштине општине, Колегијума 

Скупштине општине и њених радних тијела, рад Скупштине општине одвијао се у 

процедури предвиђеној Законом, Статутом општине и Пословником о раду Скупштине 

општине и у демократској атмосфери, уз међусобно уважавање одборника и 

конструктивни однос према темама које су разматране, а све  захваљујући првенствено 

раду свих одборника, по потреби чланова радних тијела, одборничких клубова и 

професионалном раду Стручне службе Скупштине оппштине. 

 

У 2017. години није било проблема са обезбјеђивањем кворума за рад Скупштине 

општине.  

 

И даље је актуелна потреба увођења информационе технологије у раду Скупштине 

општине, набавком рачунара за потребе рада одборника, јер би се тиме учинили значајни 

помаци на плану ефикаснијег и рационалнијег рада Скупштине општине чиме би се 

смањили трошкови штампања скупштинског материјал, што је био проблем и у 

претходним извјештајним периодима. 

Такође је и даље актуелна потреба увођења система електронског изјашњавања 

одборника у Скупштини општине, ради прецизнијег и тачнијег утврђивања резултата 

гласања. (како би се избјегло понављање гласања због утврђивања тачности 

изјашњавања одборника). 

 

Задатак Стручне службе Скупштине општине, што и чини, је да професионално, 

стручно, непристрасно, ефикасно и политички неутрално обавља стручне и друге послове 

за потребе Скупштине општине, радних тијела Скупштине општине, одборника, 
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предсједника и потпредсједника Скупштине општине и клубова одборника у Скупштини 

општине, а ради остваривања надлежности Скупштине општине. 

Циљ Стручне службе Скупштине општине је да, обављајући послове на нивоу 

професионалности, организованости и ефикасности, континуирано подиже свој углед и 

пословање. 

 

Подаци у Извјештају могу послужити одборницима као основа за вођење расправе 

о раду Скупштине општине, Колегијума Скупштине општине, радних тијела Скупштине 

општине и Стручне службе Скупштине општине, као и основа за давање приједлога и 

сугестија за даљи ефикаснији рад Скупштине општине, њених радних тијела, Колегија 

Скупштине општине, Клубова одборника у Скупштини општине и Стручне службе 

Скупштине општине. 

 

Да би се сједнице Скупштине општине и даље редовно одржавале и пратиле 

Програм рада Скупштине општине, те да би се остварила одрживост достигнутих 

стандарда потребна је подршка и активност свих странака, самосталних одборника и 

одборника националних мањина, које учествују у раду Скупштине општине.  

Учешће свих одборника у Скуппштини општине обезбиједиће боље 

функционисање и ефикасност Скупштине општине. 

 

 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине,                
 

       ПРЕДСЈЕДНИК  

                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       Жељко Симић, мастер политикологије 


