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ИЗВЈЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ПРЊАВОР ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

ХРОНОЛОГИЈА РАДА 

 

 

У складу са Закључком Скупштине општине Прњавор (01-022-132/19) донесеним на 

сједници дана 15.11.2019. године Начелник општине Прњавор упутио јеу јавну расправу 

Нацрт буџета општине Прњавор за 2020. годину.Јавним позивом упућеним дана 19.11.2019. 

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

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

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

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

о предложеном нацрту. 

 

 

 

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ – ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕАЛИЗАЦИЈА, ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО 

ОДРЖАВАЊА 

 

 

Организација  

 

 

О Нацрту буџета општине Прњавор за 2020. годину расправљало се на централној јавној 

расправи, која је одржана дана 25.11.2019. године у Центру за културу са почетком у 17.00 

часова. Организација јавне расправеукључивала је обавјештење(јавни позив о Нацрту 

буџета општине Прњавор за 2020. годину)буџетских корисника, предсједника савјета 

мјесних заједница, представника јавних предузећа, установа, удружења грађана, 

невладиних организација и свих заинтересованих грађана о термину и мјесту одржавања 

путем средстава јавног информисања, истицањем позива на огласним таблама зграде 

општине и у мјесним канцеларијама, те објављивањем на интернет страници општине 

www.opstinaprnjavor.net. Материјал - буџет за 2020. годину (табеларни приказ) 

дистрибуиран је у мјесне канцеларије, шалтер салу и објављени на званичној веб страници 

Општине Прњавор, а заинтересовани грађани увид у материјал су могли извршити и у 

Одјељењу за финансије, канцеларија број 19, у временском периоду од 7-15 часова сваким 

радним даном. Осим на јавној расправи, примједбе, приједлоге и сугестије грађани су 

могли доставити и путеми-мејла javnerasprave.budzet@prnjavor.ba до дана одржавања јавне 

расправе или на самој јавној расправи. Обавезни учесници у расправи су: начелник 

општине или лице које он овласти, обрађивач акта, модератор и записничар. О току јавне 

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

приједлоге и мишљења, а на основу кога се у координацији са обрађивачем акта сачинио 

извјештај. За одржавање јавне расправе као опрема користио се пројектор који омогућава 

видео презентацију материјала. У року од највише петнаест дана од усвајања акта, јавности 

ће бити доступан одговор у облику писменог извјештаја, који ће сачињавати приједлоге 

изнесене у току расправе, као и коначну верзију буџета општине Прњавор за 2020. годину.     

 

 



3 

 

 

 

Реализација 

 

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

расправе, како би сви заитересовани грађани могли присуствовати. Јавни позив поред 

информације о термину и мјесту одржавања јавне расправе садржавао је и податке о 

мјестима на којима су се могли добити материјали везани за нацрт буџета, те и-мејл адресу 

на коју су се електронским путем могли упутити приједлози. Јавни позив о одржавању 

јавне расправе емитован је дана 19.11.2019. године на локалној телевизији К3 (у терминима 

16.00, 18.00 и 21.00 часова) и Радио Прњавору (у терминима 08.25, 08.45, 13.45 и 14.15 

часова), те постављен на званичној интернет страници Општине Прњавор и истакнут на 

огласној табли и у мјесним канцеларијама. Емитовање јавног позива трајало је до дана 

одржавања јавне расправе (25.11.2019. године). Материјал - буџет за 2020. годину 

(табеларни приказ)дистрибуиран је дана 19.11.2019. године у мјесне канцеларије и шалтер 

салу Општине Прњавор, достављен предсједницима мјесних заједница и објављен на 

интернет страници. Заинтересовани грађани увид у материјал могли су извршити и у 

Одјељењу за финансије, канцеларија број 19, сваким радним даном од 7-15 часова до дана 

одржавања јавне расправе. У јавној расправи су учествовали: Дарко Томаш, начелник 

општине, Жељко Симић, предсједник Скупштине, Александар Његомировић, начелник 

Одјељења за финансије и Николина Маринковић, као записничар. Јавна расправа укључила 

је представљање нацрта буџета које је трајало 15 минута, а презентација се састојала од 

слајдова урађених у програму MicrosoftPowerPoint. Садржај презентације је пажљиво 

структуиран, како би пружио добро разумијевање примарних компоненти годишњег 

буџета, а презентацију је обавио начелник Одјељења за финансије. Након презентације 

отворена је јавна расправа, на којој су присутни грађани могли дати своје приједлогеи 

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

доставити и путеми-мејла javnerasprave.budzet@prnjavor.ba до дана одржавања јавне 

расправе или на самој јавној расправи. О току јавне расправе вођен је записник, који 

садржава податке о јавној расправи (почетак одржавања, број присутних, дате приједлоге, 

сугестије и коментаре). Након одржавања јавне расправе обрађивач акта сачинио је 

извјештај о проведеној јавној расправи, који је достављен Скупштини заједно са 

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

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

странициwww.opstinaprnjavor.net 
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Вријеме и мјесто одржавања јавне расправе 

 

 

 

јавнар

асправ

а 

 

 

датуми вријеме 

одржавања 

 

 

 

мјестоодржавања 

 

 

 

тема 

 

 

Број 

уче-

сника 

1. 25. новембар 

(понедјељак) у 17.00 

часова  
 

Центар за културу Прњавор Нацртбуџета

општине 

Прњавор за 

2020. годину 

 

27 

 

 

 

ПРИЈЕДЛОЗИ, МИШЉЕЊА И СУГЕСТИЈЕ  

 

Живко Винчић (предсједник Општинског удружења пензионера Прњавор) 

 

Приједлог 

 

- Да се грант Удружењу пензионера планира у износу од 50.000,00 КМ. Популација 

пензионера је популација старих, болесних и сиромашних грађана. Удружење 

исплаћује помоћи за трошкове сахране у случају смрти својих чланова (око 250 

смртних случајева годишње по 250,00 КМ), а око 450 чланова добија помоћи за 

лијечење и због тешке материјалне ситуације. Удружење без помоћи локалне заједнице 

не може исфинансирати све трошкове из редовних прихода. Такође, Удружење има 

намјеру да уреди Клуб пензионера, за шта је потребно око 20.000,00 КМ. 

 

Напомена: Примједбе на нацрт буџета достављене су писменим путем. 

 

 

Савко Тубак (одборник у Скупштини општине) 

 

Питање 

 

- Да ли има нека комисија која би извршила провјеру корисника социјалне помоћи? 

 

Приједлог 

 

- Да се у буџету планирају средства за увођење гријања у Народној библиотеци Прњавор. 

 

- Да се парастоси погинулим борцима ВРС у мјесним заједницама и даље одржавају, али 

да се укине ручак поводом одржавања парастоса и да се та средства искористе за помоћ 

породицама. 
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Бориславко Пеулић (ОО породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила) 

 

Коментар 

 

- Удружење је задовољно износом гранта који добија из буџета општине. 

 

- Укидање ручка поводом одржавања парастоса у мјесним заједницама имало би лош 

ефекат. 

 

Приједлог 

 

- Да сеповећају средства за једнократне новчане помоћи појединцима из борачке 

популације. Од укупно додијељених средстава 70% иде на трошкове сахране, из године 

у годину повећава се број смртних случајева, а потребно је обезбиједити и средства за 

помоћи у лијечењу и за ублажавање тешког материјалног положаја. 

 

 

Милијана Вукајловић (представник синдикалне организације ЈУ Центар за социјални 

рад Прњавор) 

 
Приједлог 

 

- Да се средства планирана за плате и накнаде радника Центра за социјални рад повећају 

за 100.000,00 КМ у односу на средства планирана у нацрту буџета. У Центру за 

социјални рад није запослен минималан број стручних радника прописан Правилником 

о условима за оснивање установа социјалне заштите и обављање дјелатности социјалне 

заштите, због чега је потребно запослити два додатна стручна радника чиме би се 

испунио минимум запослених стручних радника. У захтјев за додатних 100.000,00 КМ, 

поред плата и накнада трошкова по основу рада за два нова стручна радника укључена 

су и средства за повећање плата постојећих радника, како би плате биле одраз 

сложености, ризичности, одговорности и тежине послова које обављају радници Центра 

за социјални рад. 

 

Напомена: Примједбе на нацрт буџета достављене су писменим путем. 

 

 

Драган Малић (директор ЈП Радио Прњавор) 

 

Питање 

 

- Да ли су у оквиру средстава планираних за капиталне инвестиције планирана средства 

за реконструкцију улице Алексе Малића? 
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Богдан Станић (предсједник Савјета МЗ Грабик Илова) 

 

Приједлог 

 

- Да се у буџету планирају средства за трошкове предсједника Савјета мјесних заједница, 

бар за покриће трошкова телефона и горива за рад на терену. 

 

- Да се планирају средства да се у селима постави одговарајућа саобраћајна 

сигнализација. У појединим селима нема ни знакова насељених мјеста. 

 

Коментар 

 

- Путеви у појединим мјесним заједницама су у јако лошем стању, а рупе које сада 

настану неће бити насуте до маја сљедеће године. Такође су у јако лошем стању и 

одводни канали поред путева. 

 

 

Миладин Благојевић (Удружење пензинера) 

 

Питање 

 

- Може ли се успоставити регистар додијељених једнократних новчаних помоћи? Исти 

људи добијају помоћи из више извора – од Општине, Црвеног крста, удружења борачке 

популације, Центра за социјални рад, а неки други којима је помоћ можда потребнија 

не добијају никакву помоћ. 

 

 

Славиша Јованић (предсједник Савјета МЗ Печенег Илова) 

 

Коментар 

 
- Објекат у мјесној заједници Печенег Илова у власништву Општине, у коме је 

планирано да се направи амбуланта, у јако је лошем стању.  Потребно је или издвојити 

30.000,00 КМ да се овај објекат оспособи, или да се сруши. 

 

- Критерије за расподјелу средстава за спорт треба кориговати, у зависности од тога из 

колико извора клубови остварују приходе. Неки клубови остварују и средства из буџета 

општине и средства од чланарина, док други не остварују средства од чланарина, већ 

само из гранта Општине. 

 

 

Топић Гојко (предсједник Савјета МЗ Велика Илова) 

 

Питање 

 

- Хоће ли у наредној години бити улагања у мјесну заједницу Велика Илова? 
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Емил Бочек (грађанин, МЗ Маћино Брдо) 

 

Приједлог 

 

- Да се обезбиједе средства за поправку крова на друштвеном дому у мјесној заједници 

Маћино брдо који прокишњава и за санацију мокрог чвора. Потребно је такође 

поправити и електроинсталације на објекту или искључити струју док неко не настрада. 

 

 

Милош Ђукић (пензионер) 

 

Приједлог 

 

- Да се ријеши питање паркинга код средње и музичке школе. 

 

Питање 

 

- Када се планирају издаци за прибављање земљишта, да ли се зна тачно са које парцеле 

су та средства предвиђена? 

 

 

Добринко Јевтић (предсједник Савјета МЗ Чорле) 

 

Коментар 

 

- Обећано је да ће се направити дом у мјесној заједници, а ништа није урађено. 

- Шумарија је извлачењем шуме уништила пут којим грађани не могу пролазити. 

Потребно је да дође неко из Општине и да види какво је стање. 

 

 

Нијебилоприједлогаупућенихпутеми-мејладресеjavnerasprave.budzet@prnjavor.ba, 

 

 Дана 25.11.2019. године Одјељењу за финансије је достављен допис ЈУ Центар за 

социјални у којем су наведене примједбе на документ нацрта буџета за 2020. годину које су 

заправо захтјев за повећањe средстава на одређеним буџетским позицијама у оквиру ове 

потрошачке јединицу у укупном износу од 308.300,00 КМ. Захтјев за повећање средстава у 

наведеном износу се заправо односи на сљедеће: 

 

� Расходи за лична примања запослених (411000) за 27.800,00 КМ  

� Остали непоменути расходи (412900) за 5.500,00 КМ.  

� Додатак за помоћ и његу (416100) за 76.000,00 КМ.  

� Проширени видови социјалне заштите (416100) за 10.000,00 КМ.  

� Смјештај штићеника у породицу (416300) за 48.000,00 КМ,  

� Смјештај штићеника у установе социјалне заштите (416300) за 15.000,00 КМ,  

� Смјештај штићеника у установе социјалне заштите – буџетске кориснике (418200)  

за 5.000,00 КМ, и 

� Здравствена заштита (487400) повећа за 121.000,00 КМ. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ПРИЈЕДЛОГЕ И ПРИМЈЕДБЕ НА НАЦРТ 

БУЏЕТА КОЈИ НИСУ УВРШТЕНИ У ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2020.г 

 

 

� Није било могуће усвојити све приједлоге који се односе на нацрт буџета прије свега 

због буџетског оквирајер се приликомкреирања буџетске потрошње морало водити о 

приоритетима, а и сами буџетски захтјеви буџетских корисника су били значајно 

већи од оквира расположивих средстава за 2020. годину и износе збирно 

16.850.663,17 КМ. 

� Приједлог Милијане Вукајловић (представника синдикалне организације ЈУ Центар 

за социјални рад Прњавор)да се средства планирана за плате и накнаде радника 

Центра за социјални рад повећају за 100.000,00 КМ у односу на средства планирана 

у нацрту буџета није прихваћен будући да јеМинистарство финансија РС дало 

препоруку на нацрт буџета за 2020. годину да се у приједлогу буџета за 2020. годину 

изврши смањење планираних средстава на економском коду 411000 – Расходи за 

лична примања запослених. 

� ЗахтјевЈУ Центар за социјални рад за повећањем средстава у оквиру категорије 

Расходи за лична примањазапосленихза 27.800,00 КМ није прихваћем из разлога 

што је Министарство финансија РС на нацрт буџета за 2020. годину дало препоруку 

да се у приједлогу буџета за 2020. годину изврши смањење планираних средстава на 

економском коду 411000 – Расходи за лична примања запослених. Препорука 

Министарства финансија РСје испоштованана начин да су у приједлогу буџета за 

2020. годину одређеним корисницима смањена средства на економском коду  411000 

– Расходи за лична примања запослених, док су код  ЈУ Центар за социјални рад та 

средства остала на нивоу плана у нацрту буџета. 

� Захтјеву ЈУ Центар за социјални рад за повећањем средстава на буџетској позицији 

Остали непоменути расходи (412900) није удовољено из разлога што је ова 

буџетска позиција већ у нацрту буџета за 2020. годину повећана за 52,4% у односу 

на провобитни буџет за 2019. годину, а за 28% у односу на нацрт ребаланса буџета за 

2019. годину 

� ЗахтјевЈУ Центар за социјални рад за повећањемсредстава на буџетској позицији 

Додатак за помоћ и његуније прихваћен из разлога што се овај вид социјалног 

давања финансира 50:50 из буџета Републике Српске и буџета локалне самоуправе, а 

у захтјеву није тражено повећањеу оквиру Трансфера из буџета Републике Српске за 

провођења закона о социјалној заштити (конто 787200) за онај дио који би се 

финансирао из буџета РС. Такође, средства за ове намјене у нацрту буџета за 2020. 

годину су већ повећана за 8,05% у односу на остварење из 2018. године и на нивоу 

су нацрта ребаланса за 2019. годину. 

� ЗахтјевЈУ Центар за социјални рад за повећањемсредстава на буџетској 

позицијиПроширени видови социјалне заштитеније прихваћен из разлога што су 

средства за ове намјене у нацрту буџета за 2020. годину повећана за 42,86% у односу 

на план за 2019. годину и нацрт ребаланса буџета за 2019. годину и у нацрту за 2020. 

годину износе 40.000,00 КМ. У буџетском захтјеву у поступку израде нацрта буџета 

за 2020. годину тражено је 40.000,00 КМ и захтјев је у цјелости прихваћен. 
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� ЗахтјевЈУ Центар за социјални рад за повећањемсредстава на буџетским 

позицијамакоје се односе на Смјештај штићеника у породицу и установе није 

удовољено из разлога што су ови трошкови нацртом ребаланса буџета за 2019. 

годину на захтјев буџетског корисника смањени са 450.000,00 КМ на 428.000,00 КМ, 

а исти су у нацрту  

буџета за 2020. годину планирани у износу од 435. 000,00 КМ,  што је повећање за 

1,6% у односу на нацрт ребаланса буџета за 2019. годину. 

� ЗахтјевЈУ Центар за социјални рад за повећањемсредстава на буџетским 

позицијамакоје се односе на Здравственузаштиту није прихваћен из разлога што су 

ова средства у нацрту буџета за 2020. годину повећана за 9% у односу на нацрт 

ребаланса буџета за 2019. годину, и на тај начин је у потпуности 

испоштованбуџетски захтјев корисника у износу од 121.000,00 КМ. Накнадно, ЈУ 

Центар за социјални рад се обратио са захтјевом за додатних 121.000,00 КМ. 

 

 

         


