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I УВОД 

 

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2019. годину („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 22/18) у I тромјесечју (јануар-март) предвиђено је 

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

Стручне службе Скупштине општине, за 2018. 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 и 12/18), 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 2018. 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 2018. годину. 

 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 СТАТИСТИЧКИ  ПОДАЦИ 

 

2.1. Одборници Скупштине општине  

 

 У 2018. години у односу на 2017. годину није било оставки на мандат и додјеле 

нових мандата, што значи да је и у 2018. години у раду Скупштине општине учествовало 

25 одборника и четири одборнице. 

 У 2018. години четири одборника Скупштине општине су иступила из политичких 

партија у којима су освојили мандате, како слиједи:  

- Савко Тубак, одборник Социјалистичке партије (СП), од 06.03.2018. године, у 

Скупштини дјелује као самостални одборник, 

- Бранко Шиканић, одборник Српске напредне странке (СНС), од 06.03.2018. 

године, у Скупштини дјелује као самостални одборник, 

- Горан Земун, одборник Савеза независних социјал-демократа (СНСД), од 

14.06.2018. године, у Скупштини дјелује као самостални одборник, 

- Вељко Гвозденовић, одборник Савеза независних социјал-демократа (СНСД), од 

14.06.2018. године, у Скупштини дјелује као самостални одборник. 

Због иступања одборника из политичких партија, Социјалистичка партија (СП), 

Српска напредна странка (СНС) и Демократски народни савез (ДНС) нису имали своје 

представнике у Скупштини општине у 2018. години, односно од дана иступања oдборника. 

У односу на освојене мандате на Локалним изборима 2016. године, Савез 

независних социјалдемократа и Српска демократска странка су у скупштинском раду 



 

учествовали са по два одборника

Скупштине учествовао са јед

 

Табела број 1. Заступљеност

промјене током мандата 
 

ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ

САМОСТАЛНИ ОДБОРНИЦИ

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛ

СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА

КОАЛИЦИЈА СНАГА НАРОДА

СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА

ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

САМОСТАЛНИ ОДБОРНИЦИ

УКУПНО 

 

Графикон број 1. Заступљеност

 

                                                 
1
 Одборници Горан Земун и Вељко

године у Скупштини дјелују као самостални
2
 Одборници Владо Живковић и Богољуб

године у Скупштини дјелују као самостални
3
 Одборник Славиша Милинчић

Скупштини дјелује као самостални
4
 Одборник Савко Тубак је иступио

као самостални одборник. 
5
 Одборник Бранко Шиканић је иступио

дјелује као самостални одборник. 
6
  Одборник Боре Митрић је иступио

дјелује као самостални одборник. 

НДП-7%

СП-0%

KСН-3,4%

СДА-3,4%

СНС-0%

ПДП-3,4%

ДНС-0%

Н.М-3,4%

самос. одб.-28%

Број одборника по политичким

мандате

4 

одборника мање, док је Народни демократски

са једним одборником мање. 

Заступљеност одборника у СО-е по политичким

СУБЈЕКТИ И 

ОДБОРНИЦИ У СО-е 

 број одборника по политичким

у 2016.  

години 

у 2017. 

години

СОЦИЈАЛ-ДЕМОКРАТА
1
 10 

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
2
            9-2�7 

ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ
3
            3-1�2 

ПАРТИЈА
4
 1 

НАРОДА 1                 

ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 1 

СТРАНКА
5
 1 

ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 1 

НАРОДНИ САВЕЗ
6
 1 1

1 

ОДБОРНИЦИ           2+1�3         3+

29 

Заступљеност одборника и политичких субјеката у 2018. 

 
Вељко Гвозденовић су иступили из политичке партије СНСД

као самостални одборници.   

Живковић и Богољуб Санчанин су избачени из политичке партије

као самостални одборници. 

Милинчић је иступио из политичке партије НДП, те од

самостални одборник. 

иступио из политичке партије СП, те од 06.03.2018. године

је иступио из политичке партије СНС, те од 06.03.2018. 

 

иступио из политичке партије ДНС, те од 17.11.2017. 

 

СНСД-28%

СДС-24%

7%

по политичким субјектима, у 2018. години, у односу на освојене

мандате на Локаним изборима 2016. године

СНСД-8

СДС-7

НДП-2

СП-0

КОАЛИЦИЈА СНАГА НАРОДА

СДА-1

СНС-0

ПДП-1

ДНС-0

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

САМОСТАЛНИ ОДБОРНИЦИ

демократски покрет у раду 

политичким партијама и 

по политичким партијама 

у 2017. 

години 

у 2018. 

години 

10         10-2�8 

7 7 

2 2 

1    1-1�0 

                1 1 

1 1 

1 1-1�0 

1 1 

1-1�0 0 

1 1 

3+1�4         4+4�8 

29 29 

у 2018. години 

 

партије СНСД, те од 14.06.2018. 

партије СДС, те од 06.12.2016. 

те од 15.12.2016. године у 

године у Скупштини дјелује 

 06.03.2018. године у Скупштини 

 17.11.2017. године у Скупштини 

односу на освојене 

КОАЛИЦИЈА СНАГА НАРОДА-1

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-1

САМОСТАЛНИ ОДБОРНИЦИ-8
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2.2. Клубови одборника Скупштине општине 
 

 У 2018. години у Скупштини општине дјеловало је пет клубова одборника, како 

слиједи: 

1. Клуб одборника СНСД.................предсједник Дражен Микић..........осам  чланова, 

2. Клуб одборника СДС....................предсједник Славиша Јењић.........седам чланова, 

3. Клуб одборника „Петица“............предсједник Савко Тубак..................пет чланова, 

4. Клуб одборника НДП-СНС..........предсједник Миро Шикарац.................три члана,  

5. Клуб одборника „Независни“....предсједник Владо Живковић.................три члана, 

Број одборника који нису, у 2018. години, били чланови клубова.......три одборника. 
 

2.3. Радна тијела Скупштине општине   
 

У Скупштини општине, по Пословнику о раду Скупштине општине Прњавор,  

основано је 15 сталних радних тијала.   

У 2018. години биле су двије промјене у саставу радних тијела и то у Статутарно-

правној комисији и Савјету за спорт. 

Борко Лукановића, члан Статутарно-правне комисије поднио је оставку на мјесто 

члана, а на упражњено мјесто, Рјешењем Скупштине општине број: 01-111-9/18 од 

20.03.2018. године („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/18), у Комисију изабран 

је одборник Велибор Тривичевић. 

Вељко Гвозденовић, члан Савјета за спорт поднио је оставку на мјесто члана, а на 

упражњено мјесто, Рјешењем Скупштине општине број: 01-111-2/18 од 06.03.2018. године 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 5/18), изабран је одборник Драшко Аулић. 

Славиша Јењић, одборник у СО-е, на 15. сједници Скупштине одржаној 20.03.2018. 

године обавијестио је, усмено, Скупштину општине да подноси оставку на мјесто члана 

Одбора за регионалну и међународну сарадњу, Скупштине општине Прњавор. 

У току 2018. године Скупштина општине није рјешавала по усменој оставци 

одборника Славише Јењића. 
 

2.4. Колегијум Скупштине општине 
   

У 2018. години чланове Колегијума Скупштине општине чинили су: предсједник 

Скупштине, потпредсједник Скупштине и предсједници клубова одборника: Клуба СНСД, 

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

 

III НОРМАТИВНА АКТИВНОСТ СКУПШТИНЕ   
 

3.1. Сједнице Скупштине општине 
 

 У току 2018. године одржано је укупно 10 сједница Скупштине општине, од чега је 

девет радних и једна свечана сједница, како слиједи: 

• 14. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 06.03.2018. године, 

• 15. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 20.03.2018. године, 

• 16. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 26.04.2018. године, 

• 17. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 14.06.2018. године, 

• 18. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 10.07.2018. године, 

• 19. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 04.09.2018. године, 

• 20. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 06.11.2018. године, 

• 21. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 10.12.2018. године, 

• 22. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 26.12.2018. године, 
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• Свечана сједница Скупштине општине одржана је 24.03.2018. године, поводом Дана 

општине Прњавор. 

Посебних и ванредних сједница Скупштине општине у 2018. години није било. 

Скупштина општине Прњавор је у 2018. години  разматрала укупно 156 тачака 

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

општине и Комисија за избор и именовање. 

Скупштина општине је у 2018. години донијела укупно 197 аката, и то: 67 одлука, 

12 програма, 4 плана, 2 правилника, 1 стратегију, 41 рјешење и 70 закључака.  

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

Одлуку о додјели општинских награда и признања за 2018. годину, гдје је додијелила: 

- Повељу заслужног грађанина општине Прњавор са златним грбом општине 

Прњавор, 

- Повељу општине Прњавор са златним грбом општине Прњавор,  

- Повељу општине Прњавор са сребрним грбом општине Прњавор и 

- пет похвала уз новчане награде од по 300,00 КМ. 

 

3.1.2. Релизација Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2018. годину 

 

У 2018. години Скупштина општине је своје активности планирала у складу са 

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2018. годину, који је донесен на 12. 

редовној сједници Скупштине, одржаној 01.12.2017. године („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 32/17).  

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2018. годину планирано је 

разматрање 75 тема, од којих се 36 односило на нормативни садржај, а 39 тема се 

односило на питања извјештајног карактера, те утврђени носиоци послова и рокови за 

њихово извршење. 

Од 75 планираних тема реализовано је 69 тема или 92%, а 6 планираних тема или 

8% није реализовано из објективних разлога. 

 Скупштина општине је у 2018. години, донијела укупно 69 аката по питањима која 

су обухваћена Програмом рада Скупштине општине, и то: 

- одлука..................................................12, 

- програма................................................9, 

- планова..................................................3, 

- закључака............................................45. 

 

 Табела број 2. Теме које нису разматране из Програма рада СО-е за 2018. годину  
I  КВАРТАЛ  (јануар-март)  бр. тема 
ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ:  
Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбј. саобраћаја на 
подручју општине Прњавор у 2017. години 

1 

III КВАРТАЛ  (јули - септембар)   
НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ /ОДЛУКЕ/:  
- Одлука о усвајању Акционог плана енергетске ефикасности за општину  
   Прњавор за период 2018-2020. године 

 
2 

- Нацрт Одлуке о усвајању Регулационг плана „Радуловац“  
ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ:  
Информација о јавном превозу на подручју општине за регистрациони период 
2017/2018. година 

 
2 

Извјештај о легализацији бесправно саграђених објеката на подручју општине Прњавор 
IV КВАРТАЛ  (јули - септембар)  
ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 1 
Информација о стању у области основног образовања и васпитања, средњег образовања, 
предшколским установама и устновама за култзуру на подручју општине Прњавор 
Укупно нереализовано тема 6 
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Табела број 3. Реализација Програма рада СО-е по кварталима   
 

квартал број тема реализовано тема није реализовано тема 
I    квартал 42 41 1 
II   квартал 12 12 0 
III  квартал 8 4 4 
IV  квартал 13 12 1 
Укупно тема 75 69 6 
У проценту реализовано  92% 8% 

 

3.1.3. Активности Скупштине по питањима која нису обухваћена Програмом рада    

          СО-е за 2018. годину 
  

Поред питања утврђених Програмом рада Скупштине за 2018. годину, Скупштина 

општине је, у 2018. години, разматрала и друга питања која су покренута и иницирана од 

стране овлашћених предлагача.  

Скупштина општине је у 2018. години, донијела укупно 128 аката по питањима која 

су покренута и иницирана од стране овлашћених предлагача, а која нису обухваћена 

Програмом рада Скупштине општине, и то: 
- одлука..................................................55, 
- програма................................................3, 
- планова..................................................1, 
- рјешења...............................................41, 
- закључака............................................25, 
- правилника............................................2, 
- ревидирана стратегија...........................1. 
У табели број 4. приказан је преглед усвојених аката који нису планирани Програмом 

рада СО-е за 2018. годину, а достављени су у скупштиснку процедуру и разматрани у 

извјештајном периоду. 
 

Табела број 4. Преглед усвојених аката који нису планирани Програмом рада СО-е 

 

Табела број 5. Преглед усвојени аката по Програму и изван програма рада СО-е  
 

 
акти 

                           Усвојено аката по сједницама у 2018. години  
 
Уку 

 
 
пно 

С
в
еу

к
у
п
о
 по Програму изван Програма 

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

одлуке 3 5 3 4 1 6 1 11 8  7  4 2 7 2 3 12 55 67 

програми  6 1 1 1  3 9 3 12 

планови 2  1  1 3 1 4 

правилници  1  1    2 2 

стратегије    1  1 1 

рјешења  8  4 5 7  1 8 5   3  41 41 

закључци 9 4 1 3 18 2 6 4  3 1 5 4 2 4 1 2 1 45 25 70 

   Укупно 20 18 5 12 19 13 9 22 0 13 1 20 4 11 7 8 4 11 69 128 197 
Свеукупно 38 17 32 31 13 21 15 15 15 197 

ред. бр. 
сједнице 

одлуке програми  планови правилници стратегије  рјешења закључци  укупно 
   аката 

14. 5   1  8 4 18 

15. 4   1  4 3 12 

16. 6     5 2 13 

17. 11     7 4 22 

18. 8    1 1 3 13 

19. 7     8 5 20 

20. 4     5 2 11 

21. 7      1 8 

22. 3 3 1   3 1  11 

 9 сједница 55 3 1 2 1 41 25 128 
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3.1.4. Акти који нису добила потебну већину гласова одборника, у 2018. години 
 

Скупштина општине Прњавор у 2018. години није усвојила и дала сагласност на 

девет аката разматраних на 16. сједници СО-, како слиједи: 

1. Извјештај о раду ЈУ Центар за културу Прњавор за 2017. годину, 

2. Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за културу Прњавор за 2018. годину, 

3. Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2017. годину, 

4. Програм рада и финансијски план ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2018. годину, 

5. Извјештај о раду ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор за 2017. годину, 

6. Финансијски план и Програм рада ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор за 2018. годину, 

7. Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2017. годину, 

8. Извјештај о раду ЈУ Гимназија Прњавор за 2017. годину, 

9. Извјештај о пословању КП „Парк“ а.д. Прњавор за 2017. годину. 
 

Табела брј 6. Број аката који нису добили потребну већину гласова у 2018. години 

акти јануар – децембар 2018. године 

програми и планови 3 

извјештаји 6 

Укупно аката који нису добили потребну већину гласова 9 

 

Табела број 7. Број донесених аката у 2018. години 
акти јануар – децембар 2018. године 

одлуке
7
 67 

програми 12 

планови 4 

правилници 2 

стратегије 1 

рјешења
8
 41 

закључци 70 

Укупан број донесених аката 197 

 

3.2. Реализација закључака Скупштине општине  
 

 Скупштина општине Прњавор је у 2018. години увојила 70 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 

2018. године, по сједницама: 

1. На 14. сједници одржанoj дана 06.03.2018. године, донесен је закључак број: 01-

022-26/18 („Службени гласник општине Прњавор“, број 5/18) који гласи: 

„Нацрт Одлуке о субвенционисању трошкова комуналних водних услуга социјално 

угроженим корисницима на подручју општине Прњавор, суштински, формално и правно 

технички је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.“ 

�Одлука о субвенционисању трошкова комуналних водних услуга социјално 

угроженим корисницима на подручју општине Прњавор, донесена је на 15. сједници СО-е 

Прњавор, одржаној 20.03.2018. године, „Службени гласник општине Прњавор“, број 6/18. 

   

                                                 
7
 Обухвата укупан број одлука и одлука о измјенама и допунама одлука. 

8
 Рјешења обухватају и допунска рјешења и рјешења РУГИПП-Подручне јединице Прњавор. 
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2. На 14. сједници одржанoj дана 06.03.2018. године, донесен је закључак број: 01-

022-27/18 („Службени гласник општине Прњавор“, број 5/18) који гласи: 

„Нацрт Одлуке о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 

2018. годину, суштински, формално и правно технички је прихватљив за даљу 

скупштинску процедуру“. 

�Одлука о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2018. 

годину, донесена је на 15. сједници СО-е Прњавор, одржаној 20.03.2018. године, 

„Службени гласник општине Прњавор“, број 6/18.   
 

3. На 15. сједници одржаној дана 20.03.2018. гдине, донесен је Закључак број: 01-

022-50/17, („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/18) који гласи: 

„1. Скупштина општине Прњавор прихвата Нацрт ревидиране Стратегије 

развоја општине Прњавор за период 2018-2020. година. 

2. Нацрт ревидиране Стратегије развоја општине Прњавор за период 2018-2020. 

година, из тачке 1. овог закључка упућује се на јавну расправу која ће се провести у року 

до 15 дана. 

3. Скупштина општине обавезује Начелника општине да проведе јавну расправу о 

нацрту ревидиране Стратегије развоја општине Прњавор за период 2018-2020. година.“ 

� Јавна расправа о нацрту ревидиране Стратегије развоја општине Прњавор за 

период 2018-2020. година, проведена је 04.04.2018. године, а приједлог ревидиране 

стратегије донесен је на 18. сједници одржаној даана 10.07.2018. године и објављена у 

„Службеном гласнику општине Прњавро“, број 13/18.  
 

 4. На 15. сједници одржаној дана 20.03.2018. гдине, донесен је Закључак број: 01-

022-55-1/17, („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/18) који гласи: 

„Скупштина општине Прњавор тражи од Комисије за награде и признања да, у 

року од 60 дана, предложи Скупштини општине Одлуку о измјенама и допунама 

постојеће Одлуке или нову Одлуку о установљавању и додјели општинских признања и 

награда.“ 

�Закључак није реализован због истека рока. 
 

5. На 16. сједници одржаној дана 26.04.2018. гдине, донесен је Закључак број: 01-

022-69-1/18 („Службени гласник општине Прњавор“, број 9/18) који гласи: 

„Скупштина општине Прњавор задужује надлежно Одјељење за просторно 

уређење Општинске управе општине Прњавор, да прихваћени амандман на 

Урбанистички план „Прњавор“ достави надлежном ресорном Министарству у Влади 

Републике Српске на сагласност, након чега ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“.“ 

�Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију је доставило 

обавјештење, у вези прихваћеног амандмана од стране предлагача на Урбанистички план 

„Прњавор“, број: 15.02-052-4020/17 од 24.05.2018, након чега је Одлука о усвајању 

Урбанистичког плана „Прњавор“ донесена на 17. сједници СО-е 14.06.2018. године и 

објављена у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број 11/18.    
 

6.  На 17. сједници одржаној дана 14.06.2018. године, донесен је закључак број: 01-

022-103/18 („Службени гласник општине Прњавор“, број 11/18) који гласи: 

„Нацрт Одлуке о усвајању Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена V), 

суштински, формално и правно технички је прихватљив за даљу скупштинску процедуру. 

� Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена V), 

донесена је на 21. сједници СО-е Прњавор, одржаној 10.12.2018. године, „Службени 

гласник општине Прњавор“, број 22/18.   
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7.  На 18. сједници одржаној дана 10.07.2018. године, донесен је закључак број: 01-

022-119.1/18 („Службени гласник општине Прњавор“, број 12/18) који гласи: 

„Скупштина општине Прњавор задужује Колегијум Скупштине општине 

Прњавор, надлежно Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције и Комисију 

за припрему приједлога имена насеља, улице, трга или парка, да у року од шест мјесеци 

размотри све приспјеле иницијативе и предложи Скупштине општине нацрт Одлуке о 

измјенама назива улица на подручју општине Прњавор.“ 

� Закључак није реализован у прописаном року. 
 

8.  На 19. сједници одржаној дана 04.09.2018. године, донесен је закључак број: 01-

022-135.1/18 („Службени гласник општине Прњавор“, број 16/18) који гласи: 

„1. Разматрајући Информацију о стању у КП „Парк“ а.д. Прњавор Скупштина 

општине констатује да је стање у предузећу забрињавајуће и захтијева предузимање 

одговарајућих мјера. 

2. Обавезује се руководство и Надзорни одбор КП „Парк“ а.д. Прњавор да у року 

од 30 дана предузму одговарајуће активности на организационом и кадровском 

реструктуирању предузећа. 

3. Обавезује се руководство и Надзорни одбор КП „Парк“ а.д. Прњавор да у року 

од 30 дана проведе ревизију начина уговарања и наплате комуналних услуга за сва физичка 

и правна лица. 

4. Обавезује се руководство и Надзорни одбор КП „Парк“ а.д. Прњавор да у року 

од 30 дана сачини план потребне опреме и радних средстава за оптимално обављање 

послова предузећа. 

6. Обавезује се руководство и Надзорни одбор КП „Парк“ а.д. Прњавор да у року 

од 60 дана сачини финансијски план пословања предузећа за наредних пет година. 

7. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор.“ 

� КП „Парк“ а.д. Прњавор је 29.10.2018. године доставио Скупштини општине 

Извјештај о предузетим мјерама и активностима по Закључку број: 01-022-135.1/18. од 

04.09.2018. године. 

Стручна служба Скупштине општине је допис  КП „Парк“ а.д. Прњавор број 4/1-

1004-2-1/18 од 29.10.2018. године и Извјештај доставила Начелнику општине, који је 

враћен обрађивачу на дораду. 
 

9.  На 21. сједници одржаној дана 10.12.2018. године, донесен је закључак број: 01-

022-166/18 од 10.12.2018. године који гласи: 

„1. Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2019. годину 

суштински, формално и правно технички је прихватљив за даљу скупштинску процедуру. 

2. Скупштина општине обавезује Начелника општине да у року до 15 дана проведе 

јавну расправу о нацрту Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2019. годину.“ 

� Јавна расправа по нацрту буџета општине Прњавор за 2019. годину је проведена 

и Одлука о усвајању буџета општине Прњавор за 2019. годину донесена је на 22. сједнции 

Скупштине општине дана 26.12.2018. године, „Службени гласник општине Прњавор“, 

број 24/18. 
 

10.  На 21. сједници одржаној дана 10.12.2018. године, донесен је закључак број: 

01-022-167/18 од 10.12.2018. године који гласи: 

„Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2019. годину суштински, 

формално и правно технички је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.“ 
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� Одлука о извршењу буџета општине Прњавор за 2019. годину донесена је на 22. 

сједници Скупштине општине дана 26.12.2018. године, „Службени гласник општине 

Прњавор“, број 24/18. 
 

11.  На 21. сједници одржаној дана 10.12.2018. године, донесен је закључак број: 

01-022-171/18 од 10.12.2018. године који гласи: 

„Нацрт Одлуке о подручју, начину, зоохигијенским условима држања и промету 

домаћих животиња на подручју општине Прњавор, суштински, формално и правно 

технички је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.“ 

� Одлука о подручју, начину, зоохигијенским условима држања и промету 

домаћих животиња на подручју општине Прњавор, донесена је на 22. сједнции Скупштине 

општине дана 26.12.2018. године, „Службени гласник општине Прњавор“, број 24/18. 

 

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 8. Преглед активности одборника по сједницама СО-е у 2018. години 

Р. 

бр. 

име и презиме 

одборника 

 

Добио  ријеч (х) по сједницама у 2018. години 
Укупна 

учешћа 

одборника 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

1. Жељко Симић 5 6 5 8 5 10 2 4 2 47 
2. Дражен Микић 3 2 5 3  2 3   18 
3. Борислав Петровић          0 
4. Александар Вуковић     2     2 
5. Свјетлана Малић  3 2   2   2 9 
6. Неђељко Живанић 2 1  2 2 1 2 2 1 13 
7. Сања Тривалић 18 6 12 16 10 8 8  9 87 
8. Драшко Аулић 1     2   1 4 
9. Милан Петровић 17 6 12 7  8  1 4 55 
10. Славиша Јењић 34 10 22 32 15 26 9 16 1 165 
11. Наташа Видовић          0 
12. Борко Лукановић 17  8  6 15  12  58 
13. Синиша Малешевић          0 
14. Горан Продановић 8   3  2 2 3 2 20 
15. Велибор Тривичевић 4   2 4 1   1 12 
16. Миро Шикарац      1    1 
17. Веса Вуковић    2      2 

18. Милорад Кондић 6 2 8 3 1 7 4 3 3 37 
19. Емсад Пушкар 4  2 5 1 1 1 5 3 22 
20. Невенко Панчић 1 1 6 1 1 1  3 1 15 
21. Бранко Декет 1 1  1 1 2  1 3 10 
22. Владо Живковић 2  4 2  3 2 3 1 17 
23. Богољуб Санчанин 12     4    16 
24. Славиша Милинчић 5  4 2  5  2 2 20 
25. Боре Митрић 1  1 5  5  2 1 15 
26. Савко Тубак 5 3 4 5 1 2 3  4 27 
27. Бранко Шиканић 4  3 6 2 13 9 17 12 66 
28. Вељко Гвозденовић 1  5 3  6 1 2 7 25 
29. Горан Земун   13 11 6 11  2 3 46 
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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 2018. години, било је укупно 26 изостанака (од стране 11 одборника) са сједница 

Скупштине, који су правдали одсуство, док је 18 одборника Скупштине било присутно на  

свих девет редовних сједница одржаних у 2018. години. 

Сједницама Скупштине присуствовала је већина од укупног броја одборника, што 

значи да је постојао кворум за рад и одлучивање.  

 

Табела број 9. Преглед изостанака одборника по сједницама  СО-е у 2018. години 
Р/б

р. 
Име и презиме 

одборника 

присуство и изостанци по сједницама  Укупно 
изостанака 

14. 
06.03.2018. 

15. 
20.03.2018. 

16. 
26.04.2018. 

17. 
14.06.2018. 

18. 
10.07.2018. 

19. 
04.09.2018. 

20. 
06.11.2018. 

21. 
06.12.2018. 

22. 
26.12.2018. 

1. Жељко Симић          0 
2. Горан Земун - -     -   3 
3. Дражен Микић          0 
4. Борислав Петровић          0 
5. Александар Вуковић - - -   -    4 
6. Свјетлана Малић          0 
7. Неђељко Живанић          0 
8. Вељко Гвозденовић  -   -     2 
9. Сања Тривалић          0 
10. Драшко Аулић  -        1 
11. Владо Живковић          0 
12. Милан Петровић       -   1 
13. Славиша Јењић          0 
14. Наташа Видовић  -       - 2 
15. Борко Лукановић  -  -     - 3 
16. Синиша Малешевић -  - -  - - - - 7 
17. Горан Продановић   -       1 
18. Богољуб Санчанин          0 
19. Велибор Тривичевић          0 
20. Миро Шикарац          0 
21. Славиша Милинчић          0 
22. Веса Вуковић          0 
23. Боре Митрић     -     1 
24. Савко Тубак        -  1 
25. Милорад Кондић            0 
26. Емсад Пушкар          0 
27. Бранко Шиканић          0 
28. Невенко Панчић          0 
29. Бранко Декет          0 
Изостанци по сједницама 3 6 3 2 2 2 3 2 3 26 

 

3.5. Трајање засиједања сједница Скупштине општине 

 

Укупно вријеме трајања засиједања сједница одржаних у 2018. години (девет 

редовних   сједница  у  девет  засиједања)  износило је 58
05 

сати, што значи да су 

засиједања у просјеку трајала 6,45 сати. 
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У табели број 10. приказани су подаци о трајању засиједања сједница, дужини 

тражених пауза у току засиједања и времену рада. 

 

Табела број 10. Статистички подаци о трајању сједница СО-е у 2018. години 

р.бр. сједница датум 

одржавања 

засиједање 

од-до 

трајање 

засиједања 

дужина   

пауза 

вријеме 

рада 

1.  14. 06.03.2018. 09
00 
до 20

05 
11

05 
1

15 
9

50 

2.  15. 20.03.2018. 09
00
до11

45 
2

45 
0

15 
2

30 

3.  16. 26.04.2018. 09
00
до 18

15 
9

15 
1

11 
8

04
 

4.  17. 14.06.2018. 09
00
до 18

00 
9

00 
1

14 
7

46 

5.  18. 10.07.2018. 09
00
до 12

55 
3

55 
0

40 
3

15 

6.  19. 04.09.2018. 09
00
до 19

40 
10

40 
1

25 
9

15 

7.  20. 06.11.2018. 09
00

 до 12
00 

3
00 

0
15 

2
45 

8.  21. 10.12.2018. 09
00

 до 14
20 

5
20 

0
15 

5
05 

9.  22. 26.12.2018. 09
00

 до 12
05 

3
05 

0
05 

3
00 

Укупно 58
05 

6
35 

51
30 

 

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 Колегијум Скупштине 

је одржао 11 сједница Колегијума и разматрао 22 тачке 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 11. Преглед сједница Колегијума СО-е у 2018. години 

Редни број 
сједнице 

Датум 
одржавања 

Број тачака 
дневног реда 

изостанци 
чланова 

13. 21.02.2018. 2 - 
14. 13.03.2018. 3 1 
15. 19.04.2018. 2 2 
16. 07.06.2018. 2 - 
17. 04.07.2018. 2 1 
18. 24.08.2018. 2 1 
19. 26.10.2018. 2 - 
20. 27.11.2018. 2 1 
21. 06.12.2018. 1 - 
22. 07.12.2018. 2 - 
23. 18.12.2018. 2 - 
Укупно сједница - 11 22 6 

  

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. 
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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 девет редовних сједница у току 2018. године, у оквиру „Актуелног часа“, 

постављено је укупно 52 одборничко питања, док су преко протокола постављена два  

одборнича питања. 

 

4.1. Постављена одборничка питања 

  

Од укупно 54 постављена одборничка питања, Начелнику општине и Општинској 

упртави општине Прњавор одборници су поставили 51 питања, док су другим 

институцијама поставили 3 питање, од која су два питања постављена путем протокола. 

 

Сва одборничка питања (54 питања), прослијеђена су Начелнику општине и 

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

 

Од стране Начелника општине одговорено је на 37 питања, док на 14 питања није 

достављен одговор. Од стране других институција којима су упућена одборничка питања,  

одговорено је на сва три питања.  

 

Питања у 2018. години, у току „Актуелног часа“ и путем протокола, поставили су 

следећи одборници Скупштине општине:  

1. Славиша Јењић  шест питања, 

2. Милан Петровић  пет питања,  

3. Емсад Пушкар  пет питања, 

4. Бранко Декет  пет питања, 

5. Борко Лукановић  четири питања,  

6. Славиша Милинчић  четири питања,   

7. Горан Продановић  три питања, 

8. Горан Земун  три питања, 

9. Милорад Кондић  три питања, 

10. Велибор Тривичевић  два питања, 

11. Неђељко Живанић  два питање, 

12. Борислав Петровић два питања, 

13. Драшко Аулић два питања, 

14. Невенко Панчић  два питања, 

15. Вељко Гвозденовић
9
 два питања, 

16. Савко Тубак једно питање, 

17. Веса Вуковић  једно питање, 

18. Владо Живковић  једно питање, 

19. Богољуб Санчанин једно питање. 
Укупно постављено  54 питања 

 

У току 2018. године, 10 одборника није постављало одборничка питања. 

 

 

                                                 
9
 Вељко Гвозденовић, самостални одборник у СО, поставио је два питања путем протокола Комуналном 

предузећу „Парк“ а.д. Прњавор 
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Табела број 12.  Преглед постављених дборничких питања, по сједницама и одборницима  

Р.бр.  

ОДБОРНИК 
Сједнице из 2018. године  

Укупно 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

1. Жељко Симић (СНСД)          0 
2. Горан Земун (самос. одб.)   1 1у 1     3 
3. Дражен Микић (СНСД)          0 
4. Борислав Петровић (СНСД) 1    ����     2 
5. Александар Вуковић (СНСД)          0 
6. Свјетлана Малић (СНСД)          0 
7. Неђељко Живанић (СНСД) 1 1        2 
8. Вељко Гвозденовић (самос. одб.)          0 
9. Сања Тривалић (СНСД)          0 
10. Драшко Аулић (СНСД) 1     ����    2 

11. Владо Живковић (самос.о.) 1         1 
12. Милан Петровић (СДС) 1 1  ����  1  1у  5 
13. Славиша Јењић (СДС) 1 1  1у ���� ���� 1   6 
14. Наташа Видовић (СДС)          0 
15. Борко Лукановић (СДС) ����    1 ����  1у  4 
16. Синиша Малешевић (СДС)          0 
17. Горан Продановић (СДС) 1   1у   ����   3 
18. Богољуб Санчанин (самос.о) 1         1 
19. Велибор Тривичевић (СДС) 1   1      2 

20. Миро Шикарац (НДП)          0 
21.  Славиша Милинчић  (самос.о)  1    ����  1у 1 4 
22. Веса Вуковић (НДП)    1у      1 

23. Боре Митрић (самост.о.)          0 

24. Савко Тубак (самост.о.)  1        1 

25. Милорад Кондић (СРС) 1 1     1   3 

26. Емсад Пушкар (СДА) ����   ���� ����  ���� 1у  5 

27. Бранко Шиканић (асамост.o.)          0 

28. Невенко Панчић (ПДП) 1  1       2 

29. Бранко Декет (нац. мањине)  1  1  1 ���� 1  5 

По сједницама бр. питања 13 7 2 8 5 6 5 5 1 52 

Одговорених 11 7 2 2+4у 2 2 2 1+4у 1 38 

Неодговорених ���� 0 0 ���� 3333 4444 3333 0 0 14 

 

Табела бројб 13. Одборничка питања  
 

Ред. 

бр. 

сјед-

ница 

одборник питање  одговорено/ 

 није      

 одговорено 

1. 14. Славиша 
Јењић 

„Тражим од Начелника општине Прњавор да ми достави потпуне и 
прецизне податке о утрошку буџетских средстава која су 
додијељена Општинском удружењу пензионера Прњавор.“  

 

одговорено 

2. 14. Милан 
Петровић 

„Тражим информацију, од начелника и надлежних институција, шта 
је од капиталних инвестиција у 2017. години уложено у сљедеће 
МЗ: Д. Вијачани, Шаринци, Вршани?“ 

 

одговорено 

 

3. 14. Горан 
Продановић 

„Тражим да ми се достави информација кад ће бити ставити у 
функцију путни прелази преко аутопута у Мјесној заједници 
Штрпци?“ 

одговорено 

4. 14. Велибор 
Тривичевић 

„Рок завршетка радова на кружном току?“ одговорено 

5. 14. Борислав 
Петровић 

„Постоји ли могућност да надлежна служба општине Прњавор 
провјери у Јавном предузећу „Жељезнице РС“ да ли и кад се 
планира изградња свјетлосне сигнализације и рампе на пружном 
прелазу у Кулашима? Ако је то могуће да се убрза ако је у плану. 
Разлог томе је већа фреквенција саобраћаја на том прелазу, а већ се 
догодило неколико несрећа од којих су неке са смртним исходом.“ 

 

 

одговорено 
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6. 14. Неђељко 
Живанић 

„Да ли се може крај магистралног пута Прњавор-Дервента у мјесту 
Тромеђа поставити стреласти саобраћајни знак обајвештења за 
насељено мјесто Горњи Смртићи? Саобраћајни знак треба 
поставити из правца Прњавора а наравно и из правца Дервенте. 
Разлог овог питања је зато што у селу Горњи Смртићи има око 30 
фарми товних пилића и долазак достављача из разних крајева 
Републике српске.“ 

одговорено 

7. 14. Драшко 
Аулић 

„Тражим да комунална полиција одговори како можемо извршити 
наплату паркинга у периоду 20:00-07:00. Пошто ако остане ауто 
преко ноћи возачи буду санкционисани и плаћају казне, зато 
тражим одговор како да се ријеши проблем.“ 

 

одговорено 

8. 14. Милорад 
Кондић 

„Тражим да ми се достави листа ко добија стан у новој борачкој 
згарди и да видимо да ли неко мање испуњава услове за добијање 
стана од госпође Бијелић из Кремне.“ 

одговорено 

9. 14. Богољуб 
Санчанин 

„Мјештани Горње Илове подружница Митрићи постављају питање 
начелнику Одјељења за стамбено-комуанлне послове и инвестиције 
када се планира санирати клизиште на путном правцу Царевац-
Велика Илова-Печенег Илова у мјесту Митрићи? Надам се да ћете 
нам одговорити на питање у што краћем року јер већ 13 мјесеци 
није предузето ништа на рјешавању истог проблема. 

 

 

 

одговорено 

10. 14. Невенко 
панчић 

„1) Питање мјештана МЗ Поповићи-Кулаши: Да ли је могуће да се у 
априлу мјесецу текуће године довезе посипни материјал на путеве у 
нашој МЗ који није извезен у протеклој 2017. г. а такође и материјал 
који нас следује за 2018. г. а прије него што се довезе материјал да 
се обавијести један од одборника са наше МЗ или предсједник 
Савјета МЗ Поповићи-Кулаши. 
2) Питање мјештана Бањалучке улице: Да ли ће Бањалучка улица 
бити уређена и асвалтирана у току 2018 године.“ 

 

 

 

одговорено 

11. 14. Владо 
Живковић 

„Да ли је Борачка организација општине Прњавор дала сагласност 
на листу о стамбеном збрињавању која је прослијеђена надлежном 
министарству 2016. године?“ 

 

одговорено 

12. 14. Емсад 
Пушкар 

„Постављена актуелна питања у другој половини 2017. год. била су 
инфраструктурног карактера и одговори су били рјешават ће се по 
могућности. Напомињем ево нове календарске 2018. новог буџета, 
па да не би понављао иста питања, могу ли се почети рјешавати у 
2018. години?“ 

није 

одговорено 

13. 14. 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!“ 

ниује 

одговрено 

14. 15. Славиша 
Јењић 

„Тражим од начелника општине Прњавор да достави следеће 
информације: -Колики је дуг Дома здравља Прњавор по основу 
доприноса за ПИО и доприноса за здравствено осигурање закључно 
са 21.12.2017. године 
-Колико је у периоду од 01.01.2017-31.12.2017. године примљено 
приправникаи волонтера у Дому здравља?“ 

одговорено 

15. 15. Милан 
Петровић 

„Да ли је извршен технички пријем канализационе мреже у Новом 
насељу у Поточанима, да ли се планира прикључење домаћинстава 
на исту, те да ли постоје било какве сметње за завршавање пројекта?“ 

одговорено 

16. 15. Савко 
Тубак 

„Постоји ли начин да се ријеши проблем именовања Савјета мјесне 
заједнице Г. Вијачани? Од избора чланова савјета до данас нису 
извршили именовања руководства савјета. Мјештани мјесне 
заједнице моле одговорне за та питања да сазову изабране чланове 
савјета, да посредују приликом именовања руководства.“ 

одговорено 

17. 15. Славиша 
Милинчић 

„На 14. СО-е питао сам и сада поново постаљам исто питање за 
начелника стамбено-комуналног одјељења:  
Зашто јавна чесма водовода код старог црвеног крста не ради и када 
ће бити оспособљена и пуштена у употребу?  
Већи број грађана користи ту воду као замјену за непостојеће 
капацитете јавних извора воде за пиће.“ 

одговорено 

18. 15. Неђељко 
Живанић 

„Да ли се у протеклих пет година Одјељење за стамбено-комуналне 
дјелатности бавило анализом промета путничких и теретних возила 
која су због саобраћајних незгода и поплава принудно усмјерени на 
локални пут од Тромеђе преко Горњих Смртића, Шерег Илове, 
Шибовске, Штивора и Доње Илове до Прњавора, и на основу 
стручне анализе сачинило пројекат за реконструкцију најугроженијег 
дијела поменутог пута и наравно аплицирало или послало захтјев 
Путевима Републике Српске за санацију истог“ 

одговрено 
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19. 15. Бранко 
Декет 

„Замољен сам испред породице умрлог борца прве категорије и 
инвалида прве категорије који је недавно умро а питање је за Борачку 
организацију.  
Да ли је пракса да се испред Борачке организације неко обрати 
поводом сахране покојног борца или се то разврстава по неком 
критерију личног познанства појединих бораца?“ 

одговрено 

20. 15. Милоард 
Кондић 

„Питање да ми се достави списак људи који су на листи за 
добивање стана у Н.Борачкој и да ми се одговори да ли је списак 
мијењат и на чију иницијативу одговор желим тачан и под 
потпуном одговорности.“ 

одговрено 

21. 16. Горан 
Земун 

„Када ће цијело градско подручје града Прњавора добити воду са 
изворишта Повелич, да ли се планирају радови у току ове године на 
овом пројекту, и какво је стање на свим бушотинама које се налазе 
на локалитету Повелич а које служе за снабдијевање воде за 
потребе КП Водовод АД Прњавор.  
Од протеклих локалних избора прошло је 18 мјесеци, а до сада нема 
информација везаних за коначан завршетак водоснабдијевања града 
Прњавора.  
Ако се планирају радови, колико је потребно новчаних средстава за 
завршетак наведеног пројекта?“ 

одговрено 

22. 16. Невенко 
Панчић 

„У новембру мјесецу 2009. г. смо подносили захтјев за помоћ у 
изградњи моста на потоку – Боровац тј. на сеоском путу који води 
засеоку Малићи у Горњим Поповићима.  
На наш захтјев у 2009. г. смо добили позитиван одговор али због 
наших оправданих разлога нисмо били у могућности приступити 
изградњи моста па молимо надлежно одјељење и начелника 
општине да нам достави писмени одговор да ли је могуће добити 
материјал за изградњу наведеног моста у текућој години тј. 2018. г. 
У прилогу вам достављамо копију предмета из 2009. години. 
Обзиром да је прошло 9 година а није саниран алтернативни прелаз 
преко потока сад се налази у далеко лошијем стању него 2009. 
године.“ 

одговрено 

23. 17. Горан 
Продановић 

„Да ли је општина покренула поступак о наплати пенала од 
извођача радова на кружном току, због пробијања рокова изградње. 
И о ком износу се ради.“ 

одговорено 

усмено на 

сједници 

24. 17. Славиша 
Јењић 

„Да ли општина Прњавор планира свечано отварање ударних и 
крпљених рупа на путу Прњавор-Вијачани-Челинац, у дијелу до 
Доњих Вијачана?“ 

одговорено 

усмено на 

сједници 

25. 17.  Велибор 
Тривичевић 

„Да ли су радницима општинске управе и јавних установа 
усклађени путни трошкови са ставрним трошковима доласка на 
посао и да ли се на основу одлука и исплаћују?“ 

одговрено 

26. 17. Милан 
Петровић  

„Да ли је у пројектној документацији изгардње аутопута Добој-Б 
Лука планирано два кружна тока на Вијаци и ако јесте зашто се од 
тога одустало?“ 

ниује 

одговрено 

27. 17. Веса 
Вуковић 

„Актив жена НДП-а тражи да се изнађе могућност да Дом здравља 
Прњавор бесплатно пружа физиотерапеутске услуге корисницима 
Удружења грађана „Невен“.  
Наиме, истекао је уговор са физиотерапеутом који је финансиран  
од стране Финске владе, крајем маја, а Удружење нема средстава за 
обнову уговора.  
С обзиром да се корисници налазе у кругу Дома здравља пружање 
услуга би било знатно олакшано, а дјеци и родитељима би много 
значило, јер је евидентно да недостатак ове здравствене услуге 
видно уочи на дјеци у кратком року.“ 

одговорено 

усмено на 

сједници 

28. 17. Емсад 
Пушкар 

„Претходних 16 Скупштина постављао сам актуелна питања из 
области инфраструктуре. Одговори су били очекивани, радит ће се 
по могућности финансијској у буџету општине, а нека питања су 
била за извођаче ауто-пута. Питање: Хоће ли се почети са радовима 
и рјешавати проблеме грађана?“ 

није 

одговрено 

29. 17. Бранко 
Декет 

„Питање грађана, да ли се планира Повелић вода прикључити на 
базен Цер и када ће се остали дио општине снабдијевати водом 
Повелић. Имајући сазнање да су испод аутопута прикључене цијеви 
за снабдијевање водом за базен Цер. Речено је да је то једини 
проблем а ето ријешен је а воде нема са Повелића.“ 

одговрено  

30. 17. Горан 
Земун 

„Због чега до сада Удружењу „Златна ријеч“ Прњавор није 
додијељен простор за рад, а који је писмено обећан у фебруару 
2017. године и када ће бити додијељен простор? 

одговорено 

усмено на 

сједници 
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31. 18. Славиша 
Јењић 

„Тражим од Начелника да ми достави информацију о следећем:  
Ко распоређује посипни материјал на локалним путевима на 
подручју општине, да ли су то чланови савјета МЗ или повјереници 
политичких партија?  
Да ли је у питању пијесак у власништву општине или СНСДа.“ 

није 
одговрено 

32. 18. Борко 
Лукановић 

„Да ли људи по мјесним заједницама који рапосређују посипни 
материјал, а нису чланови савјета МЗ, имају рјешења о именовању 
за повјеренике начелника општине?“  

одговрено 

33. 18. Горан 
Земун 

„Тражим да ми се писмено достави везано за пословање КП „Парк“ 
а.д. Прњавор, а које се односи на кредитно задужење.  
Да ли је наведено предузеће користило кредит у периоду 2012-2018. 
година, ако јесте број и износ кредита и намјена кредитних 
средстава?  
Тражим да се појединачно образложи намјена кредитних средстава, 
детаљно по појединачним ставкама.“ 

одговрено 

34. 18. Емсад 
Пушкар 

„Иницијатива, да се једној улици у општини Прњавор да име 
Срђана Алексића. 

није 
одговрено 

35. 18. Боприслав 
Петровић 

„Постоји ли могућност постављања знака за насељено мјесто 
Поповићи и ограничења брзине кроз исто?  
Разлог томе је веома прометан пут Прњавор-Добој гдје возачи не 
поштују саобраћајне знакове те возе преко ограничења које постоји 
за исти.  
Такође тим путем се креће већи број дјеце која иду у основну школу 
у Кулаше.  
На наведеном путу се дешава и већи број саобраћајних незгода, а 
највећи број узрока је неприлагођена брзина.“ 

није 
одговрено 

36. 
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 Вељко 
Гвозденовић 

н/р в.д. директора КП „Парк“ Прњавор  
„Молим вас да ми доставите следеће правне акте: 
1. Статут КП „Парк“ а.д. Прњавор 
2. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста 
3. Пословник Надзорног одбора. 
Такође да ми се доставе сви записници са сједница надзорног 
одбора од 1.1.2017. године до данас.“ 

 прослијеђено    

 КП „Парк“ 

 
достављено 

обавјештење 

од стране 

КП „Парк“  
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Вељко 
Гвозденовић 

н/р в.д. директора КП „Парк“  Прњавор 
Молим вас да ми се доставе следећи подаци: 
1. Списак правниох лица за које КП „Парк“ врши услугу одвоза 
смећа 

2. Табеларни приказ следећих података за свако правно лице задњих 
пет година (изражено по годинама) 
* количина одвезеног смећа, 
* јединична цијена одвезеног смећа 
* укупна цијена одвезеног смећа 

3.  Ненаплаћена потраживања од правних лица 
4. Отпис потраживања од правних лица задњих пет година 
(изражено појединачно за сваку годину):“ 

прослијеђено    

 КП „Парк“ 

 
достављено 

обавјештење 
од стране 

КП „Парк“  

 

38. 19. Славиша 
Јењић 

„У складу са Полсовником о раду СО Прњавор, одборник у СО 
може да постави одборничко питање и на исто да добије одговор у 
року од 30 дана.  
Одборници Српске демократске странке не добијају одговоре више 
од годину дана. 
С тим у вези питање је да ли су одборници Српске демократске 
странке мање важни или небитни и да ли заслужују овакав третман 
иако су бирани од грађана општине Прњавор?  
Такође, занима нас када ћемо добити одговоре на постављена 
питања?“ 

није 
одговрено 

39. 19. Борко 
Лукановић 

„Да ли ће се до наредних избора асфалтирати пут у Горњој 
Мравици, на релациоји црква кућа Славише Десић?  
Начелник је у кампањи за локалне изборе обећао да ће овај пут 
модернизовати.“ 

није 

одговрено 

40. 19. Милан 
Петровић 

„На захтјев одборника МЗ Дренова постављам следеће одборничко 
питање:  
„Да ли МЗ Дренова има успостављену аутобуску линију  са градом 
за превоз становника и ако има зашто се исте не поштују?“ 

одговрено 
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41. 19. Бранко 
Декет 

„Просторно уређење. Питање за ово одјељење је од грађана који 10 
година неможе да користи своју имовину због прилазног пута свом 
објекту што му је предвиђено Регулационим планом 
новокомпоноване улице која ни дан данас не постоји а он се до сада 
служио улазом који је био лажан са фирмом „Милпром“ Прњавор и 
тај уговор је раскинут на Врховном суду 17.04.13 зато што фирма 
није поштовала договор.  
Та иста фирма му угрожава власништво и дан данас. Поднио је 
захтјев прије 4 мј. а није добио одговор да му се уврсти његова 
имовина у Регулациони план. Обраћао се у одјељење али ништа од 
договора. Молим одјељење да ми одговори разлог за неодговарање. 

 одговрено 

42. 19. Славиша 
Милинчић 

„Питање за начелника општине: Да ли се планира и кад рјешавање 
деонице пута која повезује П. Илову и Г. Смртиће  позната као 
„челара“ повезује двије МЗ а посебно је потребно за опстанак рада 
једине пилане, на општини гдје је запослено 10 радника. 700 м 
дужина пута.“ 

није 

одговрено 

43. 19. Драшко 
Аулић 

„Када ће почети санација пута Којин Хан – Чивчије пошто у 
посљедње вријеме учестале саобраћајне незгоде разлог је што је пут 
пуно урушен?“ 

није 

одговрено 

44. 20. Славиша 
Јењић 

„Предлажем предсједнику СО Прњавор да се на следећој сједници 
СО Прњавор кандидује тачка дневног реда: Измјене Пословника о 
раду СО Прњавор.  
Измјенама је неопходно брисати став 3. у члану 21, а која се односи 
на одборничка питања. Наведено је неопходно јер одборници не 
добијају одговоре на одборничка питања од почетка мандата, 
тачније од 2016. године.“ 

одговрено 

45. 20. Горан 
Продановић 

„Тражим од Начелника да да информацију о путним прелазима у 
МЗ Штрпци зашто нису реализовани и ако је обећано да ће бити 
готови до завршетка градње ауто-пута.“ 

није 

одговрено 

46. 20. Милорад 
Кондић 

„Питање гласи тражење одговорности стања у јавном предузећу 
„Парк“ и да се под хитно крене у решавање тих проблема:“ 

одговрено 

47. 20. Бранко Декет „Постављено питање према Одјељењу урбанизма у вези одговора за 
захтјев Пере Беспаљка који је поднио захтјев да му се његов објекат 
обухвати у регулациону измјену није одговорено њему по том 
питању а и мени као одборнику који сам тражио разлог због чега се 
Пери Беспаљку мјесецима неодговара а ево и мени неодговарате на 
исто питање.“ 

није 

одговрено 

48. 20. Емсад 
Пушкар 

„У МЗ Лишња насељеном мјесту Пураћи у току изградње ауто-пута 
дошло је до великог оштећења пута у дужини око 200 м. 
Напомињем 100 м је било асфалтирано средсвима мјештана а други 
дио у добро посутом стању. Мјештани су интервенисали код 
извођача и саобраћајне инспекције у току изградње у 2017. год. па 
моле надлежне у општини да интервенишу код извођача да би се тај 
дио пута оправио.“ 

није 

одговрено 

49. 21. Милан 
Петровић 

Поставио усмено питање одговорено 

усмено 

50. 21. Борко 
Лукановић 

Поставио усмено питање одговорено 

усмено 

51. 21. Емасад 
Пушкар 

Поставио усмено питање одговорено 

усмено 

52. 21. Славиша 
Милинчић 

Поставио усмено питање одговорено 

усмено 

53. 21.  Бранко Декет „Тражим од одјељења за локални економски развој на челу са 
Шикарцом Љубишом због чега ме не позивају на састанке гдје се 
ради око националних мањина а конкретно се ради око изучавања 
језика националних мањина. Гдје је одржано 2 састанка до сада а ни 
на један нисам позван.“ 

одговрено 

54. 22. Славиша 
Милинчић 

„Питање моје се односи на градњу неких чудних и за мене 
непознатих грађевина необичног изгледа и облика у рекреативном 
центру „Борик“ 
Чланове Мото клуба а и многе грађане интересује има ли лице које 
ово гради потребне дозволе за исту градњу? 
Очекујем да има и ко је издао исте дозволе? 
А ако нема зашто се не предузима ништа по питању истог 
проблема?“ 

одговрено 

 



 

4.2. Неодговорена одборничка

 

Одборничка питања, 

54 одборничка питања није одговрено

 

Табела број 14. Преглед
сједница година 

14. 2018. 

17. 2018. 

18.  

19. 2018. 

20. 2018. 

Укупно неодговорених

Графикон број 2

 
V РАДНА ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ
 

5.1. Стална радна тијела Скупштине
 

У Скупштини општине

у којима је заступљено 75 чланова

Скупштине, жене чине 23 члана

Од 75 чланова сталних

Скупштине чине 49 чланова, а

12

6

5

5

3
2 1

Број постављених одборничких

20 

одборничка питања 

питања, из 2018. године, на која нису достављени одговори

није одговрено на 16 питања). 

реглед неодговорених одборничких питања из 2018. 
није одговорено на питања број питања

Борка Лукановића 

Емсада Пушкара 

Милана Петровића   

Емсада Пушкара 

Славише Јењића 

Емсада Пушкара 

Милана Петровића 

Славише Јењића 

Борка Лукановића 

Драшка Аулића 

Славише Милинчића 

Горана Продановића 

Емсада Пушкара 

Бранка Декета 

неодговорених питања из 2018. године 

 

број 2. Одборничка питања по политичким субјектима
 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

тијела Скупштине општине 

општине основано је 15 сталних радних тијела Скупштине

заступљено 75 чланова. Од укупног броја чланова сталних

члана, а мушкарци 52 члан.  

сталних радних тијела Скупштине општине Прња

чланова, а спољних чланова је 26. 

20

постављених одборничких питања, по политичким субјектима

2018. години 

СДС-20

Самост. одб.-12

СНСД-6

СДА-5

Националне мањине-5

Коалиција Радикално за народ

ПДП-2

НДП-1

достављени одговори (од укупно 

 из 2018. године           
питања 

2 

2 

3 

4 

3 

14 

субјектима 

 

тијела Скупштине општине 

чланова сталних радних тијела 

општине Прњавор, одборници 

субјектима у 

Коалиција Радикално за народ-3 
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На мјесту предсједника 10 радних тијела су мушкарци, а на мјесту пет радних 

тијела су жене. 

Раду Скупштине општине у 2018. години претходило је разматрање одређеног 

броја питања на сједницама радних тијела на који начин се настојало обезбиједити 

ефикаснији и рационалнији рад Скупштине општине. 

У 2018. години радна тијела су одржала укупно 25 сједница, на којима је 

разматрано 141 тачка дневног реда. 

У наредној табели приказане су активнсоти радних тијела Скупштине општине 

Прњавор која садржи: број одржаних сједница, датум одржавања, број разматраних тачака 

дневног реда по сједницама и изостанци чланова радних тијела са сједница. 
 

Табела број 15. Преглед активности радних тијела у 2018. години 
Р.бр. Радно тијело Редни број 

сједнице 
Датум 

одржавања 
Број тачака 
дневног реда 

изостанци 
чланова 

1.  
 

Комисија за избор и 
именовање 

26. 02.03.2018.  3 1  
27. 19.03.2018.  2 2  
28. 24.04.2018.  3 - 
29. 14.06.2018.  3 - 
30. 04.09.2018.  2 2 
31. 06.11.2018.  3 1  

Укупно 6 сједница 16 6  
2.  

Статутарно-правна 
комисија 

13. 02.03.2018. 21 1 
14. 15.03.2018. 12 1  
15 23.04.2018. 13 1  
16. 11.06.2018. 18 - 
17. 09.07.2018. 9 1  
18. 31.08.2018. 10 1  
19. 01.11.2018. 9 1 
20. 04.12.2018. 8 2  
21. 24.12.2018. 9 1  

Укупно 9 сједница 109 9 
3.   Комисија за друштве-   

  не дјелатности 
3. 16.03.2018. 6 1 
4. 24.12.2018. 1 - 

Укупно 2 сједнице 7 1 
4. Комисија за награде  

и признања 
4. 13.и 15.03.2018. 2 1 

Укупно 1 сједница 2 1 
5. Одбор за борачко-

инвалидску заштиту 
6. 02.03.2018. 1 1  
7. 11.06.2018. 1 - 
8. 05.11.2018. 1 1 
9. 05.12.2018. 1 1  

  10. 24.12.2018. 1 - 

Укупно 5 сједница 5 3 
6. Савјет за спорт 3. 24.12.2018. 1 - 

Укупно 1 сједница 1 - 
7.  Савјет за културу 2. 24.12.2018. 1 2 

Укупно 1 сједница 1 2 
Укупно сједница свих  радних 
тијела          

         
 25 

                  
                     141 

                 
                 22 

 
5.2. Повремена радна тијела 
 

Скупштина општине је посебним рјешењима, којима је утврђен дјелокруг рада, 
овлашћења и састав, у 2018. години именовала 12 повремених радно тијело, како слиједи: 
1. Комисија за спровођење јавног надметања, именована на 16. сједници 26.04.2018. 

године, 

2. Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу  за избор и именовање чланова 

Одбора за жалбе општине Прњавор, именована на 16. сједници 26.04.2018. године, 
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3. Савјет за укупно праћење израде измјене дијела Регулационог плана „Центар“ (измјена 

V), именован на 16. сједници 26.04.2018. године, 

4. Савјет за укупно праћење израде Регулационог плана „У зони утицаја магистралног 

пута М-16.1 дионица Клашнице – Дервента, територија општине Прњавор“ (измјена и 

допуна II), именован на 16. сједници 26.04.2018. године, 

5. Савјет за укупно праћење израде Регулационог плана „Блок између улица Стевана 

Немање, Алексе Малића и Цара Лазара“, именован на 16. сједници 26.04.2018. године, 

6. Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање једног 

члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Прњавор и једног члана Управног одбора ЈУ 

Центар за социјални рад Прњавор, именована на 17. сједници 14.06.2018. године, 

7. Савјет за укупно праћење израде измјене дијела регулационог плана „Исток 2, Исток 3 

и Југ 1“ (измјена III), именован на 18. сједници 10.07.201.8 године, 

8. Комисија за спровођење јавног надметања, именована на 19. сједници 04.09.2018. 

године, 

9. Комисија за спровођење јавног надметања, именована на 20. сједници 06.11.2018. 

године, 

10. Комисија за обраду захтјева за додјелу стипендија, именована на 20. сједници 

06.11.2018. године, 

11. Савјет за укупно праћење израде измјене дијела регулационог плана „У зони утицаја 

магистралног пута М -16.1 дионица Клашнице – Дервента, територија општине 

Прњавор“ (измјена III), именована на 20. сједници 06.11.2018. године, 

12. Комисија за спровођење јавног надметања, именована на 22. сједници 26.12.2018. 

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 и 

12/18), 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, 35/17, 1/18, 7/18, 

14/18, 20/18, 21/18, 22/18 и 24/18), као и ранијим правилницима, који је донио Начелник 

општине, систематизована је и Стручна служба Скупштине општине. 

 

У 2018. години Стручна служба Скупштине општине је обављала послове из своје 

надлежности са три службеника и једним намјештеником. 
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  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“, те 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. 

Сарадњом Стручне службе Скупштине општине са Општинском управом општине 

Прњавор настојала се омогућити благовремена припрема сједница Скупштине. 

  У 2018. години Стручна служба Скупштине општине je објавила и издала 24 броја 

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

гласнику општине Прњавор“ у 2017. години. 

 У 2018. години Стручна служба Скупштине општине је објавила укупно 513 

прописа и других аката, од чега је: 

- 196 донесено од стране Скупштине општине,  

- 298 донесено од стране Начелника општине,  

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

- 1 донесен од стране Јавна установа Центар за социјални рад Прњавор,  

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

- 1 донесен од стране ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, 

- 1 донесен од стране Општинске изборне комисије Прњавор. 

 

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“. 
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„Службени гласник општине Прњавор“ се штампао на ћириличном писму у 32 

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

примјерака одборницима у Скупштини општине, један примјерак Кабинету начелника, 

један примјерак Министраству управе и локалне самоуправе и један примјерак за 

секретара Скупштине општине.   

 

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.  

  

  6.1. Обука одборника 

 

Скупштина општине Прњавор је на 13. сједници одржаној 15.12.2017. године 

донијела План професионалног усавршавања одборника у Скупштини општине Прњавор, 

мандатног сазива 2016. до 2020. годинe, који није реализован у току 2018. године обзиром 

да Буџетом општине за 2018. годину нису била планирана средства за ове намјене, па је за 

његову реализацију неопходно да се средства обезбиједе у току 2019. и 2020. године. 

Међутим у циљу унапређења рада, побољшања ефикасности и јачању надзорне 

функције Скупштине општине, у току 2018. године су, у оквиру Пројекта општинског 

околишног и економског управљања (МЕГ), организоване и проведене три радионице са 

одборницима Скупштине, које су провели стручни консултанти ангажовани од стране 

УНДП-а у оквиру наведеног пројекта, а на којима су обрађене следеће теме: 

1. дана 05.06.2018. године проведена је обука одборника и чланова Надзорног 

одбора КП „Водовод“ а.д. Прњавор на тему Организација и обављање водних услуга на 

нивоу јединице локалне самоуправе, на којој је било присутно 20 учесника, од чега девет 

одборника, а остали присутни су били чланова Надзорног одбора и запослени у 

Општинској управи, 

2. дана 02.06.2018. године одржана је обука одборника на следеће теме: 

а) идентификовање подручја и могућности за даље побољшање капацитета и 

ефикасности Скупштине општине, 

б) презентовање модела праћења реализације донесених аката Скупштине општине 

и успостављање механизама за комуникацију са грађанима и учешћу грађана у доношењу 

одлука. Присутно је било девет одборника,а остали присутни су били из реда запослених 

Општинске управе и 

3. дана 02.11.2018. године одржана је трећа радионица на тему Етички кодекс 

Скупштине општине, одборничка питања, процјена напретка по Акционом плану, 

утврђивање приоритета и наредних корака. 

Укупно је било 10 учесника на радионици, од чега је седам одборника а остали су 

били из реда запослених у Општинској управи. 

 

Имајући у виду да су организатори обука заказивали термине у радно вријеме када 

је већина одборника имала своје радне обавезе у колективима у којима раде, те  присуство 

већег броја одборника није било задовољавајуће.               

  

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 
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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. 

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. 
 

7.1. Учешће грађана у иницирању и доношењу одлука  

 

У 2018. години од стране грађана није било грађанских иницијатива, примједби и 

приједлога за доношење одлука из надлежности Скупштине општине. 

У току 2018. године Скупштини општине нису подносени захтјеви за присуство 

нити је било присуства грађана сједницама Скупштине општине.  

 

7.2. Јавне расправе 

 

У 2018. години одржана јавна расправа 15.12.2018. године, о Нацрту буџета 

општине Прњавор за 2019. годину, на којој је било присутно 35 грађана. 

У току 2018. године организоване су двије стручне и једна јавна расправа по 

регулационим плановима на којима су били присутни представници Одјељења за 

просторно уређење, представници носиоца израде планова, чланови савјета планова и 

представници јавних институција. 
 

VIII ЗАВРШНИ ДИО 
 

Сагледавајући досадашњи рад Скупштине општине, радних тијела Скупштине 

општине, Колегијума Скупштине 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. 
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У 2018. 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, 

предсједника и потпредсједника Скупштине општине и клубова одборника у Скупштини 

општине, а ради остваривања надлежности Скупштине општине. 

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 СО-е,                                                  

              ПРЕДСЈЕДНИК  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

              Жељко Симић, мастер политикологије 


