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ИЗВЈЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ПРЊАВОР ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

 

 

ХРОНОЛОГИЈА РАДА 

 

              У складу са Закључком Скупштине општине Прњавор (01-022-166/18) донесеним на 

сједници дана 10.12.2018. године начелник општине Прњавор упутио је у јавну расправу 

Нацрт буџета општине Прњавор за 2019. годину. Јавним позивом упућеним дана 11.12.2018. 

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 2019. годину расправљало се на централној 

јавној расправи, која је одржана дана 15.12.2018. године у Центру за културу са почетком у 

17:00 часова. Организација јавне расправе укључивала је обавјештење (јавни позив о Нацрту 

буџета општине Прњавор за 2019. 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 2019. годину, дио табеларни приказ и скраћено образложење буџета) 

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

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 путем 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 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 2019. годину.     

 

  

http://www.opstinaprnjavor.net/
http://www.javnerasprave.budzet@prnjavor.ba


 

 

 

 

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 мејл адресу на коју су се 

електронским путем могли упутити приједлози. Јавни позив о одржавању јавне расправе 

емитован је дана 11.12.2018. 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 (15.12.2018. године). Материјал који је садржавао буџет за 2019. годину, дио 

табеларни приказ и скраћено образложење буџета дистрибуиран је дана 11.12.2018. године у 

мјесне канцеларије и шалтер салу Општине Прњавор, достављен предсједницима мјесних 

заједница и објављен на интернет страници општине Прњавор. 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, 

Славиша Миланковић, замјеник начелника, Александар Његомировић, начелник Одјељења 

за финансије и Жељана Јелић, као записничар. Јавна расправа укључила је представљање 

нацрта буџета које је трајало 15 минута, а презентација се састојала од слајдова урађених у 

програму Microsoft Power Point. 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 приједлоге и сугестије. Осим на јавној расправи, 

примједбе, приједлоге и сугестије грађани су могли доставити и путем 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 ће начелник доставити скупштини заједно са приједлогом општег акта. У року од 

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

писменог извјештаја, који ће бити објављен на интернет страници општине Прњавор 

www.opstinaprnjavor.net.     
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Вријеме и мјесто одржавања јавне расправе 
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Центар за културу Прњавор Нацрт буџета 

општине 

Прњавор за 

2019. годину 
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ПРИЈЕДЛОЗИ, МИШЉЕЊА И СУГЕСТИЈЕ  

 

Бошко Бијелонић (Дневни центар „Невен“) 

 

*Коментар – У 2018. години средства која су додијељена Дневном центру „Невен“ износила 

су 45.000,00 КМ, и за наредну годину ова ставка у буџету износи 45.000,00 КМ. До сада је 95 

% трошкова било могуће финансирати из средстава која се издвајају из буџета општине. 

Међутим, законски и подзаконски акти од 2017. године налажу одређен број запослених, због 

чега је Дневни центар „Невен“, као и све такве установе, морао да запосли још једног 

радника, тако да су се трошкови повећали.  

 

*Приједлог –да се ова ставка у буџету повећа бар на 60.000,00 КМ, иако би идеално било 

80.000,00 КМ. Напомиње да Дневни центар „Невен“  има добру сарадњу са другим центрима 

и да им је једна фондација дала признање да су међу бољим удружењима у БиХ. 

 

Савко Тубак (Одборник у СО Прњавор) 

 

*Коментар – За Музичку школу и Народну библиотеку су издвојена најмања средства. 

Руководство Народне библиотеке се обраћало Општини због проблема гријања и столарије 

за шта би се требала изнаћи средства. Библиотека је безусловна, стакла су јако слаба и 

пријети опасност од пуцања, те је угрожена безбједности паркираних аутомобила и пјешака 

који пролазе поред објекта. За Музичку школу је 10.000,00 КМ мало. 

Истиче да је против трошења средстава из општинског буџета на плаћање ручка поводом 

парастоса. Сматра да одређени датум треба обиљежити, али на скромнији начин. 

 

*Приједлог – да се та средства усмјерена помоћ социјално угроженим групама, те да се 

изгради Централно спомен обиљежје. 



 

 

 

 

Ката Мерловић  (Општинско удружење пензионера) 

 

*Коментар – Износ од 30.000,00 КМ који се планира за грант Дому пензионера је мали, али 

је бољи у односу на претходни период. Пензионери су материјално угрожени јер имају мале 

пензије и било би добро да се овај грант повећа. Средства су потребна за промјену врата на 

мокром чвору, за фарбање столарије која је задњи пут фарбана прије 13 година, за кречење и 

за нове столице, јер су постојеће старе колико и само удружење. Промет у кафани у склопу 

Дома пензионера је мали, тако да се ту не може прикупити средстава за наведене потребе. 

 

*Коментар – Град је лоше уређен за празничне дане. Вијенци на дрвећу у главној улици нису 

лијепи. Са мало пара се град може лијепо уредити. 

 

*Коментар – Похвале за досадашње улагагање у наш град, које је за сваку похвалу. 

 

Драган Радић (ОО ДНС Прњавор) 

 

*Коментар – Средства намијењена за помоћ вјерским заједницама су превисока и могла би 

да се смање за 50 %, те да се иста усмјере у Дневни центар „Невен“. 

 

Дарио Врховац (грађанин) 

 

* Приједлог – Да се обезбједи финасирање превоза ђака средње школе, бар ученика 1. 

разреда средње школе. Ученици Средње школе су великим дијелом из села и има их доста из 

породица нижег материјалног статуса, тако да би им оваква помоћ добро дошла. 

 

* Приједлог – Да се обезбједе средства за промоцију пословне зоне Вијака. 

 

* Питање – Шта би се десило ако би се појавио позив за некакав пројекат који би могао 

донијети доста средстава у буџет, како би то Општина суфинансирала? С обзиром на то да 

током године буде пуно конкурса за суфинансирање донација, сматра да би се за ове сврхе 

требала бити издвојена већа средства, јер се поставља питање, шта ако се појави позив за 

некакав пројекат који би могао обезбједити доста средстава у буџет. 

 

* Приједлог – Да се за Дневни центар „Невен“ издвоји више средстава. 

 

Милорад Живковић (Удружење потомака Солинских добровољаца) 

 

*Коментар – Удружење потомака Солунских добровољаца је до сад функционисало, а није 

било планираних средстава у буџету ни претходних година, нити се планира за наредну 

годину.  

 

 



 

*Приједлог  – Да се нешто симболично издвоји за ово удружење.  

 

*Коментар – Средства која се издвајају за финансирање ручка поводом парастоса би се 

могла усмјерити на помоћи борачкој популацији и сличо, а полагање вијенаца би требало да 

се врши на једном мјесту, а не у свакој Мјесној заједници. 

 

Гојко Вуковић ( грађанин, становник Улице Војводе Степе) 

 

*Питање – Да ли су буџетом предвиђене инвестиције у Улици Војводе Степе, обзиром на то 

да је та улица у другој градској зони, као и да се ту налази творница обуће „Санино“ и да су 

ренте високе, због чега би требало бити улагања у ову улицу? 

 

Жељко Керезовић (Општинска организација заробљених и погинулих борац аи несталих 

цивила Републике Српске) 

 

*Питање – Да ли је у плану изградња капеле, јер спроводи не би требало да иду кроз град и 

ометају саобраћај? 

 

*Питање – Ко уређује корито ријеке Лишње које није уз ауто-пут? 

 

Бошко Бијелонић (Дневни центар „Невен“) 

 

*Питање – У току је реконструкција Улице Вида Њежића, те на табли гдје се изводе радови 

пише рок извођења радова. У случају да не изврше послове у датом року, постоји ли каква 

казна? 

 

Драган Малић (ЈП Радио Прњавор) 

 

*Питање – Постоји ли могућност изградње бициклистичке стазе, ако не у граду онда бар 

према језеру “Дренова“? 

 

Милан Војводић (грађанин)  

*Приједлог – За наредну годину планирати средства за оснивање завичајног музеја, с 

обзиром на то да је протеклих дана одржан састанак иницијативног одбора за оснивање 

завичајног музеја у Прњавору.  

 

 

 

Путем мејл адресе javnerasprave.budzet@prnjavor.ba стигла су два приједлога и то:  

 

*Удружење родитеља дјеце са сметњама у физичком и психичком развоју „Невен“  

(Потписник: Новка Душанић)  

 

*Приједлог – Планирати за Удружење средства у износу од 80.400,00 КМ колико је 

Удружење потраживало својим захтјевом за грант у 2019. години. Средства су потребна за 

плату дефектолога који је запосле, како би Удружење у складу са Правилником испунило 

услов за обављање дјелатности социјалне заштите. 

mailto:javnerasprave.budzet@prnjavor.ba


 

 

 

 

Коло српских сестара 

(Потписник: Љубинка Рапић)  

 

*Приједлог – Планирати за Коло српских сестара већи износ од 7.000,00 КМ колико је у 

нацрту буџета планирано. Од планираних средстава 2.000,00 КМ се уплати за хуманитарни 

прилог општине а 2.000,00 КМ за куповину карата за госте општине, тако да разлика 

средстава не може задовољити захтјеве за помоћ која Колу пристижу током године, као ни 

активности које Коло проводи. 

 

                                                                                                   

  




