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Хронологија рада 

 

 

              У складу са закључком Скупштине општине Прњавор број: 01-022-174/21 од 

27.12.2021. године, начелник општине Прњавор упутио је у јавну расправу документ Нацрт 

буџета општине Прњавор за 2022. годину. Јавним позивом који је упућен дана 31.12.2021. 

године планирано је одржавање јавне расправе у складу са прописаним законским актима и 

Статутом општине Прњавор. 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 овај начин грађани имају прилику да изнесу своје 

приједлоге и сугестије о документу који је предложен у нацрту. 

 

 

ЈАВНA РАСПРАВA – ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕАЛИЗАЦИЈА,  

ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА 

 

Организација 

 

 

               Нацрт буџета општине Прњавор за 2022. годину је био предмет јавне расправе, која 

је одржана дана 10.01.2022. године у великој сали ЈУ Центар за културу са почетком у 18.00 

часова. Организација јавне расправе укључивала је обавјештење о термину, мјесту 

одржавања и позив за присуствовање истој свим буџетским корисницима, предсједницима 

савјета мјесних заједница, представницима јавних предузећа и установа, удружењима 

грађана, као и свим заинтересованим грађанима. Обавјештење је пласирано путем средстава 

јавног информисања, истицањем позива на огласним таблама општинске управе и у 

канцеларијама мјесних заједница, те објавом на интернет страници општине 

www.opstinaprnjavor.net. Материјал који се односи на нацрт буџета за 2022. годину, 

укључујући и буџет за грађане,  дистрибуиран је у канцеларије мјесних заједница, шалтер 

салу општинске управе, а објављен је и на званичној интернет страници општине Прњавор. 

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 e-mail адресе: javnerasprave.budzet@prnjavor.ba до дана одржавања јавне 

расправе. Обавезни учесници у расправи су: начелник општине или лице које он овласти, 

обрађивач акта, модератор и записничар.    

 

Реализација 

 

              У координацији са ЈУ Центар за културу обезбијеђена је сала за одржавање јавне 

расправе, уз поштовање прописаних епидемиолошких мјера. 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, као и e-mail адресу 

на коју су грађани путем електронске поште могли упутити своје приједлоге. Јавни позив о 

одржавању јавне расправе емитован је (почевши) од 31.12.2021. године на локалној 

телевизији “ТВ К3“, као и на “Радио Прњавор“. Емитовање јавног позива овим путем је 

трајало до дана одржавања јавне расправе (10.01.2022. године). Такође, исти је био објављен 

http://www.opstinaprnjavor.net/
http://www.javnerasprave.budzet@prnjavor.ba
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и на званичној интернет страници општине Прњавор, као и на огласним таблама општинске 

управе и у канцеларијама мјесних заједница.  

 

У самој јавној расправи испред општине Прњавор учествовали су: Александар Његомировић, 

и Жељана Јелић, испред Одјељења за финансије, Љубиша Шикарац (Одјељење за ЛЕР) и 

Мирко Буквић предсједник скупштине. Јавна расправа почела је презентацијом нацрта 

буџета која је трајала 15-ак минута, а иста је укључивала и приказивање слајдова у програму 

Microsoft Power Point. Садржај презентације је пажљиво структуиран како би пружио добро 

разумијевање примарних компоненти годишњег буџета, а презентацију је урадио начелник 

Одјељења за финансије. Након презентације присутним грађанима је омогућено да изнесу 

своје приједлоге и сугестије у вези нацрта буџета за 2022. годину, на које је Александар 

Његомировић испред Одјељења за финансије дао одређена појашњења.  

 

Током јавне расправе вођен је записник који садржава основне информације о истој (почетак 

одржавања, број присутних, дати приједлози, сугестије и коментари). Након одржавања јавне 

расправе сачињен је извјештај о проведеној јавној расправи, који је достављен Скупштини 

oпштине заједно са Приједлогом буџета општине Прњавор за 2022. годину.  

 

Вријеме и мјесто одржавања јавне расправе 

 

 

 

Јавна 

расправа 

 

 

Датум и вријеме 

одржавања 

 

 

 

Мјесто одржавања 

 

 

 

Тема 

 

 

Број учесника 

1. 10.јануар  

(понедјељак)  

18:00 -19:30 часова  

 

 

Центар за културу Прњавор 

Нацрт буџета 

општине 

Прњавор за 

2022. годину 

 

30 

 

 

 

ПИТАЊА, ПРИЈЕДЛОЗИ И ПРИМЈЕДБЕ НА НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ПРЊАВОР ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

Драган Симић – мјештанин МЗ Доња Илова 

„У селу Доња Илова постоји путни правац (Вуковића пут према базену Лагуна) за који је са 

некадашњим начелником Владом Живковићем склопљен уговор до којег је тренутно 

немогуће доћи. Мјештани су тада скупљали  новац, али с обзиром на то да је убрзо дошло до 

промјене локалне власти ништа није урађено по овом питању нити се зна шта је са скупљеним 

новцем. Коме да се обратимо како би се ово питање ријешило?“ 

 

Здравко Паликућа – мјештанин МЗ Доњи Гаљиповци 

„Пут поред циглане је јако лош, урађен је пројекат још 2005. године и припремљен терен 

властитим средствима мјештана, али овај пут још није урађен. Коме се обратити за рјешење 

овог проблема будући да Савјет МЗ Доњи Гаљиповци не функционише односно нема 
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предузетих активности од стране истог? Шта је са водоводом у МЗ Доњим Гаљиповци, да ли 

су планиране неке активности у циљу рјешавања овог питања? 

 

Ђуро Стојчић – Општинска организација “Црвени крст Прњавор“ 

„Задовољни смо буџетом и похваљујем труд око наплате прихода од Лутрије Републике 

Српске. ОО Црвени крст Прњавор је прошле године имала смањење гранта у односу на 

претходну годину па молим да се ове године грант врати на 40.000,00 КМ, као што је то било 

у 2020. години. 

 

Данијела Кнежевић – Удружење породица са четворо и више дјеце 

„Наше удружење нема сталну позицију у буџету, а постојимо од 2007. године и због 

пронаталитетне политике сматрамо да је битно да имамо сталну буџетску позицију. Такође, 

сам за то да се покрене иницијатива за стипендирање ученика из породица са 4 и више дјеце. 

Превоз ученика је такође велики проблем. Постоји ли могућност да се то финансира из 

буџета Општине? Постоји ли могућност да се нешто уради по питању уређење старих зграда 

у центру града?“ 

 

Живковић Милорад – Удружење ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака и 

поштовалаца Прњавор  

„Све похвале за активности око припреме буџета, али примјећујем да нема позиције за један 

пројекат који смо кандидовали у 2020. години, па због ситуације са корона вирусом, исти 

није реализован. Тај пројекат носи назив “Допринос Прњавора у 2. Свјетском рату“. Надамо 

се да ће тај пројекат моћи да се реализује, јер он има значајан карактер и за нас, а и за 

генерације које долазе. 

 

Драган Симић – мјештанин МЗ Доња Илова 

„Доња Илова је једино село у општини које нема јавну расвјету, коме се обратити у циљу 

рјешавања овог проблема?“ 

 

Жељко Цвијановић – Организација старјешина Војске Републике Српске 

„Организовани смо 2017. године и од прошле године смо од државног интереса. Борачка 

популација је добила укупно 0,91 % у буџету, што је срамота. Ми као организација имамо 

пројекте које водимо и у Бањој Луци. Ти пројекти су јако скупи и захтјевни. Наш задатак је 

да покажемо истину о рату што је од националног интереса. Са закашњењем смо поднијели 

захтјев за грант и нисмо уврштени, а било би добро да нам се обезбиједе нека основна 

средства и да нас уврстите у буџет.“ 

 

Мирко Буквић – предсједник СО-е Прњавор 

„Да ли је од Министарства финансија добијена сагласност за Одлуку о кредитном задужењу? 

Сматрам да би се за ЈП Радио Прњавор требало издвојити више средстава, па предлажем да 

се са 75.000,00 КМ ова позиција увећа на 90.000,00 КМ. Средства за студентске стипендије 

су превисока и сматрам да би било боље да се та средства смање, и да се иста усмјере у 

пројекте који би младе људе задржали на територији општине Прњавор. Такође, невријеме 
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које је прошле године захватило нашу општину нанијело је велике штете домаћинствима и 

пољопривредницима и тим људима би требало некако новчано помоћи.“ 

 

Напомена:  

Путем e-mail адресе:  javnerasprave.budzet@prnjavor.ba запримљена је примједба на нацрт 

Буџета за 2022. годину од стране Центра за социјални рад. Примједба се односи на буџетску 

позицију Центра за социјални рад 411100, која се односи на лична примања, гдје се тражи 

повећање средстава за додатних 39.000,00 КМ у односу на усвојени нацрт Буџета, како би се 

у Центру за социјални рад запослила два нова стручна радника. 

 

Писменим путем је достављен захтјев Општинске организације дјеце погинулих бораца 

одбрамено-отаџбинског рата 1991-1995 Прњавор, којим се траже новчана средства у износу 

од 20.000,00 КМ за реализацију планираних активности овог удружења у 2022. години. 

 

 

OБРАЗЛОЖЕЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА, ПРИЈЕДЛОГЕ И ПРИМЈЕДБЕ НА 

НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

➢ На питања Драгана Симића мјештанина МЗ Доња Илова одговорено је на самој јавној 

расправи и том приликом је исти упућен да се обрати Савјету МЗ Доња Илова.  

➢ На питања Здравка Паликућа мјештанина МЗ Доњи Гаљиповци одговорено је на самој 

јавној расправи и том приликом је речено да је СО-е Прњавор на сједници одржаној 

дана 27.12.2021. године усвојила Одлуку о кредитном задужењу општине Прњавор за 

финансирање инфраструктурних пројеката, као и да је један дио тих кредитних 

средстава планиран за активности на изградњи вододова у Доњим Гаљиповцима. 

Такође,  исти је упућен да се обрати Савјету МЗ Доњи Гаљиповци, будући да се, према 

ријечима неколико присутних лица на јавној расправи, ради о једном од најактивнијих 

Савјета МЗ који дјелују на подручју општине Прњавор. 

 

➢ Данијели Кнежевић из Удружења породица са четворо и више дјеце одговорено је да 

ће у Буџету општине Прњавор за 2022. годину бити повећана средства за превоз 

ученика, као и да ће бити планирана средства на буџетској позицији “Помоћ у 

реализацији пројеката заједница етажних власника“. 

  

➢ На питање Милорада Живковића одговорено је на самој јавној расправи и то од стране 

Љубише Шикарца (Одјељење за ЛЕР) и исти га је упознао да је потребно да се 

предметни пројекат кандидује по расписивању јавног позива од стране општине 

Прњавор, како би за исти било могуће одобрити средства из буџета општине. 

 

➢ На коментар Жељка Цвијановић (Организација старјешина Војске Републике Српске), 

одговорено је да је општина Прњавор једна од општине која процентуално у односу 

на укупни буџет издваја највише средстава у буџету за борачку популацију и истом 

су презентовани упоредни подаци из неколико сусједних општина. Ради се о 

издвајањима кроз грантовска давања, новчане помоћи, али и све друге активности које 

су усмјерене према овој популацији. 

➢ Мирко Буквић, предсједник СО-е Прњавор, упознат је са информацијом да 

Министарство финансија РС нема примједби на недавно усвојену Одлуку о 
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кредитном задужењу општине Прњавор за финансирање инфраструктурних 

пројеката, те да се у наредним данима очекује достављање сагласности на исту. 

Такође, констатовано је да општина Прњавор последњих година константно планира 

средства за стипендије ученицима и студентима на годишњем ниву у износу од 

300.000,00 КМ јер се током припреме документа Нацрта буџета не може поуздано 

знати који је то тачно потребни износ, као и да се евентуални вишак средстава 

ребалансом преусмјери у другу буџетску потрошњу.  

➢ Захтјев ЈУ Центар за социјални рад Прњавор који је достављен путем мејла, а који се 

односи на већа издвајања у приједлогу у односу на нацрт буџета за ову установу, у 

укупном износу од 39.000,00 КМ, није одобрен из разлога што у приједлогу буџета 

није било могуће обезбједити додатна средства за лична примања у оквиру ове 

организационе јединице за запошљавање два нова стручна радника. 

➢ Захтјев Општинске организације дјеце погинулих бораца одбрамено-отаџбинског 

рата 1991-1995 Прњавор, који је достављен писменим путем и којим се траже новчана 

средства у износу од 20.000,00 КМ за реализацију планираних активности овог 

удружења у 2022. години није одобрен из разлога што у приједлогу буџета није било 

могуће обезбједити додатна средства у горе наведеном износу. 


