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П.27: Да ли сте припадник неке од социјално угрожених група:  □ Не   

     □ Да Уколико је одговор „Да“, која? 

□ Незапослен/а                 ( □ мање од 2 године  □ више од 2 године ) □ Особа са инвалидитетом 

□ Повратник/Расељена особа  □ Припадник ромске популације □ Друго 

 

РАД СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

П.28: Да ли вам је познато ко су одборници у Скупштини општине Прњавор? 

 

□ Да                            □ Не 

П.29: Да ли вам је познато ко су чланови Савјета Ваше мјесне заједнице? 

 

□ Да                            □ Не 

П.30: Да ли сте кад ступали у контакт са одборником? 

 

□ Да                            □ Не 

П.31: Како оцјењујете рад одборника у Скупштини општине Прњавор? 

 

□ Врло задовољни     □ Задовољни     □ Неутрални     □ Незадовољни     □ Врло незадовољни        □ Не зна 

П.32: Да ли сматрате да Скупштина општине Прњавор доноси одлуке у интересу грађана? 

 

□ Да                            □ Не 

П.33: Који сегмент рада Скупштине општине Прњавор треба унаприједити:  

 

□транспарентност у раду   □ квалитет донесених одлука   □комуникацију са грађанима 

П.34: Да ли сматрате да би се оцјена требала редовно проводити? 

 

□ Да                            □ Не 

П.35: На који начин треба вршити оцјену? 

  

□анкетом                        □неки други начин (навести)_________________________________ 

 
  

 

Крај анкетирања сати:_____ минута:_____ АНКЕТАР:____________________________________ 
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На основу чланова 37. и 87. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17) и чланова 158. и 159. Посло- 

вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 21/17), Ску- 

пштина општине Прњавор, на 12. сједници одржаној 

дана 01.12.2017. године, донијела је 

 
ПРОГРАМ РАДА 

Скупштине општине Прњавор за 2018. годину 

 
I 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Програм рада Скупштине општине Прњавор 

за 2018. годину је основа за благовремено планирање 

сједница Скупштине општине и њених радних 

тијела, за припрему и организовање активности у 

Скупштини општине и у радним тијелима – на 

остваривању њихових права, дужности и одговорно- 

сти, утврђених Законом, Статутом општине Прња- 

вор, Пословником о раду Скупштине општине 

Прњавор и другим прописима. 

Организационе јединице Општинске управе 

општине Прњавор, јавна предузећа и установе 

одређени овим програмом дужни су, у складу са 

Програмом, припремити и доставити Скупштини 

општине на разматрање одговарајуће материјале из 

своје надлежности и одговорни су за благовремену, 

квалитетну и стручну припрему материјала као и за 

законитост достављених приједлога аката. 

Радна тијела Скупштине општине ће свако у 

оквиру своје надлежности утврђене Пословником о 

раду Скупштине општине Прњавор, прије разма- 

трања на сједници Скупштине општине, размотрити 

свако питање садржано у Програму рада и своје 

приједлоге и мишљења доставити Скупштини 

општине у форми извјештаја и закључака. 

Поред питања садржаних у овом програму, 

Скупштина општине у складу са својим надлежно- 

стима и према указаној потреби на приједлог 

овлаштених предлагача разматраће и друга питања 

која предложе. 
 

II 

НОРМАТИВНИ И ТЕМАТСКИ ДИО 
 

Скупштина oпштине Прњавор ће на својим 

сједницама у 2018. години разматрати сљедеће: 

korisnik
Istaknuto
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I КВАРТАЛ (јануар-март) 

 
ОДЛУКЕ 
 

1. Одлука о висини накнаде за уређење гра- 

дског грађевинског земљишта  

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне      

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

2. Одлука о висини вриједности непокретно- 

сти по зонама на територији општине Прња- 

вор 

        Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

        Предлагач: Начелник општине 

3. Одлука о утврђивању просјечне коначне гра- 

ђевинске цијене једног m
2 
корисног стамбе- 

ног и пословног простора у 2017. години за 

подручје општине Прњавор 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

4. Одлука о усвајању урбанистичког плана 

„Прњавор“ 

 Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

 Предлагач: Начелник општине 

5. Одлука о проширеним правима социјалне 

заштите у општини Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Прња- 

вор 

Предлагач: Начелник општине 

6. Одлука о додјели награда и признања, у 2018. 

години, поводом 24. марта – Дана општине 

Прњавор 

        Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Комисија за награде и признања 

 
ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 
 

1. Програм о начину коришћења новчаних сре- 

дстава прикупљених на основу прихода од 

посебних водних накнада у 2018. години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

2. Програм мјера превентивне здравствене за- 

штите становништва на подручју општине 

Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач:Одјељењезаинспекцијскепослове-

Инспекцијазахрануисанитарнузаштиту 

Предлагач: Начелник општине 

3. Програм коришћења средстава за унапређе- 

ње пољопривредне производње у 2018. години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

4. План капиталних улагања општине Прња- 

вор за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

5. Програм одржавања локалне путне мреже на 

подручју општине Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

6. Програм одржавања објеката заједничке ко- 

муналне потрошње за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

7. Програм за рјешавање питања изобласти бо- 

рачко-инвалидске заштите у општини Прња- 

вор за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску 

заштиту 

Предлагач: Начелник општине 

8. Програм развоја спорта на подручју општине 

Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

9. План имплементације пројеката и индика- 

тивни финансијски оквир за период 2018-

2020. година 

Обрађивач: Одјељење за локални економски   

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

10. План утрошка новчаних средстава која поти- 

чу од прихода од посебних намјена за шуме за 

2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство  

Предлагач: Начелник општине 

11. Програм рада ЈУ Центар за културу Прњавор 

за 2018. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за културу Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

12. Програм рада ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Прња- 

вор 

Предлагач: Начелник општине 

13. Програм рада ЈУ Народна библиотека Прња- 

вор за 2018. годину 

Обрађивач: ЈУ Народна библиотека Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

14. Програм рада ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 

2018. годину 

Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

15. Прорам рада ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 

за 2018. годину 

Обрађивач: ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 
 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Извјештај о коришћењу средстава за 

унапређење пољопривредне производње у 

2017. години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

2. Извјештај о коришћењу новчаних средстава 

прикупљених на основу прихода од посебних 

водних накнада у 2017. години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 
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3. Извјештај о реализацији Програма мјера 

превентивне здравствене заштите становни- 

штва на подручју општине Прњавор за 2017. 

годину 

Обрађивач:Одјељењезаинспекцијскепослове-

инспекцијазахрануисанитарнузаштиту 

Предлагач: Начелник општине 

4. Информација о вршењу инспекцијског надзо- 

ра за период 01.01-31.12.2017. године 

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове 

Предлагач: Начелник општине 

5. Извјештај о реализацији Плана капиталних 

улагања на подручју општине Прњавор за 

2017. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

6. Извјештај о реализацији Програма одржа- 

вања локалне путне мреже на подручју 

општине Прњавор за 2017. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

7. Извјештај о реализацији Програма одржа- 

вања објеката заједничке комуналне потро- 

шње за 2017. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

8. Извјештај о реализацији Програма за рјеша- 

вање питања изобласти борачко-инвалидске 

заштите у општини Прњавор за 2017. годину 

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску 

заштиту 

Предлагач: Начелник општине 

9. Информација о стању криминалитета, јавног 

реда и мира и безбједности саобраћаја на 

подручју општине Прњавор у 2017. години 

Обрађивач: Полицијска станица Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

10. Извјештај о раду ЈУ Гимназије Прњавор за 

2017. годину 

Обрађивач: ЈУ Гимназија Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

11. Извјештај о раду ЈУ Центар средњих школа 

„Иво Андрић“ Прњавор за 2017. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар средњих школа „Иво 

Андрић“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

12. Извјештај Начелника општине о раду у орга- 

нима предузећа која обављају комуналне дје- 

латности за 2017. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

13. Извјештај о утрошку новчасних средстава 

која потичу од прихода од посебних намјена 

за шуме за 2017. годину 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо-  

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

14. Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор за 2017. годину 

Обрађивач: ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“  

Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

15. Извјештај о раду ЈУ Центар за културу 

Прњавор за 2017. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за културу Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

16. Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор за 2017. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Прња- 

вор 

Предлагач: Начелник општине 

17. Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека 

Прњавор за 2017. годину 

Обрађивач: ЈУ Народна библиотека Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

18. Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

за 2017. годину 

Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

19. Извјештај о раду ЈП „Радио Прњавор“ Прња- 

вор за 2017. годину 

Обрађивач: ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

20. Извјештај о раду Скупштине општине, 

сталних радних тијела Скупштине и Стручне 

службе Скупштине општине, за  2017. годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине 
општине 
Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

21. Информација о демографским промјенама и 

миграцијама установништва у општини Пр- 

њавор 

Обрађивач: Одјељење за локални економски  

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 
 

II КВАРТАЛ (април-јуни) 
 

ОДЛУКЕ 

1. Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта 

„Градско језгро“ (измјена V) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

2. Одлука о приступању изради Регулационог 

плана за подручје у обухвату улица: Алексе 

Малића, Цара Лазара и Стевана Немање  

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. План утрошка средстава за техничко опре- 

мање Ватрогасне јединице, изградњу објека- 

та које користи Ватрогасна јединица за своје 

активности и чување ватрогасне опреме за 

2018. годину 

Обрађивач: Територијална ватрогасна јединица 

Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

2. Програм за смањење ризика од елементарне 

непогоде и друге несреће општине Прњавор 

Обрађивач: Одсјек за цивилну заштиту 

Предлагач: Начелбник општине 
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ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Извјештај о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2017. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

2. Извјештај о раду Начелника општине и 

Општинске управе општине Прњавор за 

2017. годину 

Обрађивач: Општинска управа општине Прња- 

вор 

Предлагач: Начелник општине 

3. Извјештај о стању управног рјешавања у 

Општинској упарви Прњавор за период од 

01.01.2017. године до 31.12.2017. године 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине 

Прњавор за период од 01.01.2017. године до 

31.12.2017. године 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач: Начелник општине 

5. Информација о коришћењу јавних површина 

на подручју општине Прњавор у 2017. години 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

6. Информација о организовању и наплати ко- 

муналне накнаде у 2017. години 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

7. Информација о изграђеним споменицима по- 

гинулим борцима одбрамбено-отаџбинског 

рата Републике Српспке и Плану организо- 

вања парастоса погинулим борцима у општи- 

ни Прњавор у 2017. години 

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску  

заштиту 

Предлагач: Начелник општине 

8. Извјештај о реализацији Плана утрошка сре- 

дстава за техничко опремање Ватрогасне је- 

динице, изградњу објеката које користи Ва- 

трогасна јединица за своје активности и чу- 

вање ватрогасне опреме за 2017. години 

        Обрађивач: Територијална ватрогасна јединица  

        Прњавор 

        Предлагач: Начелник општине 
 

III КВАРТАЛ (јули-септембар) 
 

ОДЛУКЕ 

1. Одлука о усвајању Акционог плана енерге- 

тске ефикасности за општину Прњавор за 

период 2018-2020. година 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

2. Нацрт Одлуке о усвајању Регулационг плана 

„Радуловац“ 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 
 
ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. Годишњи Програм рада ЈУ Дјечији вртић  

„Наша радост“ Прњавор за радну 2018/2019. 

годину 

Обрађивач: ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“  

Прњавор,  

Предлагач: Начелник општине 

 
ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Извјештај оизвршењу буџета општине Прња- 

вор за период 01.01.-30.06.2018. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

2. Информација о вршењу инспекцијског 

надзора за период од 1.1.-30.6.2018. године 

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове 

– начелник одјељења 

Предлагач: Начелник општине 

3. Информација о јавном превозу на подручју 

општине за регистрациони период 2017/2018. 

година 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о легализацији бесправно саграђе- 

них објеката на подручју општине Прњавор 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

5. Извјештај о реализацији Стратегије развоја 

општине Прњавор за период 2012-2020. годи- 

на, у 2017. години 

Обрађивач: Одјељење за локални економски  

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

 
IV КВАРТАЛ (октобар-децембар) 

 
ОДЛУКЕ 

1. Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине 

Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

2. Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

3. Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на 

непокретности на подручју општине 

Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

4. Приједлог Одлуке о усвајању буџета 

општине Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

5. Приједлог Одлуке о извршењу буџета 

општине Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

6. Приједлог Одлуке о вриједности бода за 

плаћање комуналне накнаде за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 
Предлагач: Начелник општине 

 



28                        СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 32                            01.12.2017. 
 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. Нацрт Програма рада Скупштине општине 

Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине 

општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

2. Приједлог Програма рада Скупштине општи- 

не Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 
 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Информација о остваривању права бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бора- 

ца одбрамбено отаџбинског рата Републике 

Српске и цивилних жртава рата у општини 

Прњавор 
Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску 

заштиту 

Предлагач: Начелник општине 

2. Извјештај о реализацији Програма развоја 

цивилне заштите општине Прњавор у обла- 

сти заштите и спасавања за период 2014-2018. 

година 

       Обрађивач: Одјек за цивилну заштиту 

Предлагач: Начелник општине 

3. Информација о стању цивилне заштите у си- 

стему заштите и спасавања општине Прњавор 

Обрађивач: Одсјек за цивилну заштиту 

Предлагач: начелник општине 

4. Извјештај о стању животне средине 

Обрађивач: Одсјек за просторно уређење 

Предлагач:Нначелник општине. 

5. Информација о стању у области основног 

образовања и васпитања, средњег образо- 

вања, предшколским установама и устнова- 

ма за култзуру на подручју општине Прња- 

вор 

Обрађивач: Одјељење за локални економски  

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине. 
 

III 

МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА 

СКУПШТИНЕ У 2018. ГОДИНИ 
 

Стручни обрађивачи и предлагачи матери- 

јала одређени овим програмом дужни су:  

1. да материјале припремају у форми предви- 

ђеној за доношење аката према утврђеној методо- 

логији, 

2. да се материјал за сједнице Скупштине 

општине припрема у складу са Пословником о раду 

Скупштине општине Прњавор, 

3. да у материјалима износе објективно ста- 

ње и чињенице са јасним и конкретним приједлозима 

мјера и закључака,  

4. да утврђене приједлоге аката благовре- 

мено достављају Стручној служби Скупштине 

општине у једном ћириличном примјерку потписане 

од стране обрађивача и обавезно у електронским 

облику, 

5. да уколико за поједине сједнице не до-  

ставе одговарајуће материјале Скупштини општине, 

предвиђене по Програму, дужни су доставити пи- 

смену информацију о разлозима због којих одређени 

материјал за сједницу не може бити благовремено 

достављен. 

 

IV 

Секретар Скупштине општине непосредно је 

одговоран за координацију активностина изради 

приједлога докумената, одређених овим програмом, 

са кабинетом Начелника општине у складу са про- 

писима и овим програмом, те за благовремено до- 

стављање материјала одборницима у Скупштини и 

организацију и припрему сједница радних тијела о 

предложеним матријалима. 

 

V 

О извршењу овог прогрма стараће се ску- 

пштинско руководство. 

 

VI 

Програм рада Скупштине општине Прњавор 

за 2018. годину, објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-013-21/17                              Предсједник 

Датум: 01.12.2017. године           Скупштине општине 

                                          Жељко Симић, с.р. 
 

527 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 32. Закона о основном васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике Српске“ 

број 44/17), члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17) 

и члана 161. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 21/17), Скупштина општине Прњавор на 

сједници одржаној дана 01.12.2017. године, донијела 

је  
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за утврђивање приједлога 

броја и просторног распореда основних школа на 

подручју општине Прњавор, са границама  

школских уписних подручја 
 

1. Именује се Комисија за утврђивање при- 

једлога броја и просторног распореда основних 

школа на подручју општине Прњавор, са границама 

школских уписних подручја (у даљем тексту: 

Комисија), у сљедећем саставу: 

1) Бранислав Врачевић, директор ОШ „Свети Са- 

ва“ Горњи Смртићи и предсједник Актива дире- 

ктора ОШ, предсједник комисије,  

2) Милан Вранић, директор ОШ „Меша Селимо- 

вић“ Насеобина Лишња“, члан,  

3) Свјетлана Гајић, директор ОШ „Милош Црња- 

нски“ Поточани, члан, 

4) Брана Лукановић, директор ОШ „Вук Караџић“  


