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I УВОД 
 

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2020. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 20/19) у I тромјесечју (јануар-март) предвиђено је 
разматрање Извјештај о раду Скупштине општине, сталних радних тијела Скупштине и 
Стручне службе Скупштине општине, за 2019. 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 и 36/19) 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 2019. 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 2019. 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 2019. години није било оставки на мандат и додјеле нових мандата, што значи да 
је у 2019. години у раду Скупштине општине учествовало 25 одборника и четири 
одборнице. 
 У 2019. години једна одборница Скупштине општине је иступила из политичке 
партије у којој је освојила мандат, Веса Вуковић, одборница Народног демократског 
покрета (НДП), те од 18.09.2019. године, у Скупштини дјелује као самостални одборник. 

 
Због иступања одборника из политичких партија, у којима су освојили мандате на 

Локалним изборима 2016. године, Социјалистичка партија (СП), Српска напредна странка 
(СНС) и Демократски народни савез (ДНС) нису имали своје представнике у Скупштини 
општине у 2019. години, односно од дана иступања oдборника. 

У односу на освојене мандате на Локалним изборима 2016. године, Савез 
независних социјалдемократа, Српска демократска странка и Народни демократски 
покрет су у скупштинском раду, у 2019. години, учествовали са по два одборника мање. 
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Табела број 1. Заступљеност одборника у СО-е по политичким партијама и 
промјене током мандата 

 

Редни 
број 

ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ И 
САМОСТАЛНИ ОДБОРНИЦИ У СО-е 

 број одборника по политичким 
субјектима  

у 2016.  
години 

у 2017. 
години 

у 2018. 
години 

у 2019. 
години 

1. САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛ-ДЕМОКРАТА1 10 10 10-28 8 
2. СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА2    9-27 7 7 7 
3. НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ3    3-12 2 2    2-11 
4. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА4 1    1 1-10 0 
5. КОАЛИЦИЈА СНАГА НАРОДА 1             1 1 1 

6. СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 1 1 1 1 
7. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА5 1 1 1-10 0 
8. ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 1 1 1 1 
9. ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ6 1 1-10 0 0 

10. НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 1 1 1 1 
11. САМОСТАЛНИ ОДБОРНИЦИ   2+13     3+14 4+48 8+19 

УКУПНО 29 29 29 29 
 
Графикон број 1. Заступљеност одборника и политичких субјеката у 2019. години 
 

 
 

1 Одборници Горан Земун и Вељко Гвозденовић су иступили из политичке партије СНСД, те од 14.06.2018. године у 
Скупштини су дјеловали као самостални одборници.  
2 Одборници Владо Живковић и Богољуб Санчанин су од конститутивне сједнице у Скупштини дјеловали као 
самостални одборници. 
3 Одборник Славиша Милинчић је иступио из политичке партије НДП, те од 15.12.2016. годиен у Скупштини је дјеловао 
као самостални одборник, док је Веса Вуковић иступила из политичке партије НДП 19.9.2019. године и дјеловала као 
самостални одборник  
4 Одборник Савко Тубак је иступио из политичке партије СП, те од 6.3.2018. године у Скупштини дјеловао као 
самостални одборник. 
5 Одборник Бранко Шиканић је иступио из политичке партије СНС, те од 6.3.2018. године у Скупштини дјеловао као 
самостални одборник. 
6  Одборник Боре Митрић је иступио из политичке партије ДНС, те  од 17.11.2017. године у Скупштини дјеловао као 
самостални одборник.  
 

СНСД-28%

СДС-24%

НДП-3,4%

СП-0%

KСН-3,4%
СДА-3,4%

СНС-0%

ПДП-3,4%

ДНС-0%

Н.М-3,4%

самос. одб.-31%

Број одборника по политичким субјектима, у 2019. години, у односу на освојене 
мандате на Локаним изборима 2016. године

СНСД-8

СДС-7

НДП-1

СП-0

КОАЛИЦИЈА СНАГА НАРОДА-1

СДА-1

СНС-0

ПДП-1

ДНС-0

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-1

САМОСТАЛНИ ОДБОРНИЦИ-9
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2.2. Клубови одборника Скупштине општине 
 
 У 2019. години у Скупштини општине дјеловала су четири клуба одборника, како 
слиједи: 

1. Клуб одборника СНСД...........................................................................осам  чланова, 
2. Клуб одборника СДС...............................................................................осам чланова, 
3. Клуб одборника „Петица“.............................................................................три члана, 
4. Клуб одборника „Независни“........................................................................три члана.  
Број одборника који нису, у 2019. години, били чланови клубова....седам одборника 

(Емсад Пушкар, Горан Земун, Вељко Гвозденовић, Миро Шикарац, Веса Вуковић, 
Невенко Панчић и Бранко Декет). 

 
 

III НОРМАТИВНА АКТИВНОСТ СКУПШТИНЕ   
 
3.1. Сједнице Скупштине општине 
 
 У току 2019. године одржано је укупно осам сједница Скупштине општине, од чега 
је седам  редовних и једна свечана сједница, како слиједи: 
 23. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 07.02.2019. године, 
 24. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 20.03.2019. године, 
 25. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 20.05.2019. године, 
 26. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 10.07.2019. године, 
 27. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 19.09.2019. године, 
 28. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 15.11.2019. године, 
 29. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 23.12.2019. године. 
 Свечана сједница Скупштине општине одржана је 24.03.2019. године, поводом Дана 

општине Прњавор. 
 
Посебних и ванредних сједница Скупштине општине у 2019. години није било. 
Скупштина општине Прњавор је у 2019. години  разматрала укупно 145 тачака 

дневног реда, чији предлагачи су били: Начелник општине, предсједник Скупштине 
општине и Комисија за избор и именовање. 

Скупштина општине је у 2019. години донијела укупно 179 аката, и то: 61 одлуку, 9 
програма, 3 плана, 32 рјешења и 74 закључка.  

Поводом Дана општине Прњавор 24. марта, Скупштина општине је, донијела 
Одлуку о додјели општинских награда и признања за 2019. годину, гдје је додијелила: 

- Повељу заслужног грађанина општине Прњавор са златним грбом општине 
Прњавор, 

- Повељу општине Прњавор са сребрним грбом општине Прњавор и 
- седам похвала уз новчане награде од по 300,00 КМ. 

 
3.1.2. Релизација Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2019. годину 
 

У 2019. години Скупштина општине је своје активности планирала у складу са 
Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2019. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 22/18).  

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2019. годину планирано је 
разматрање 76 тема, од којих се 39 односило на нормативни садржај, а 37 тема се 
односило на питања извјештајног карактера, те утврђени носиоци послова и рокови за 
њихово извршење. 
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Од 76 планираних тема реализованa је 71 тема или 93%, а 5 планираних тема или 
7% није реализовано из објективних разлога, уз напомену да је Одлука о измјени дијела 
Регулационог плана „Исток 2, Исток 3 и Југ 1“ (измјена III), усвојена у нацрту на 29. 
сједници СО-е, 23.12.2019. године. 

 
   Табела број 2. Теме које нису разматране из Програма рада СО-е за 2019. годину  

 
II  КВАРТАЛ  

  
бр. тема 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ /ОДЛУКЕ/:  
Одлука о усвајању Плана енергетске ефикасности за општину Прњавро до 2020. године 1 
 
III КВАРТАЛ  

  

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ /ОДЛУКЕ/:  
Одлука о измјени дијела Регулационог плана „Исток 2, Исток 3 и Југ 1“ (измјена III) 2 
Одлука о усвајању плана управљања отпадом 
 
IV КВАРТАЛ  

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ /ОДЛУКЕ/:  
Одлука о измјени и допуни дијела Регулационог плана „У зони утицаја Магистралног 
пута М16.1 дионица Клашнице – Дервента, територија општине Прњавор“ (измјена и 
допуна II) 

1 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ  
Извјештај о стању животне средине 1 
Укупно нереализовано тема 5 

 
Табела број 3. Реализација Програма рада СО-е зa 2019. годину по кварталима   

 

квартал број тема реализовано тема није реализовано тема 
I    квартал 41 41 0 
II   квартал 12 11 1 
III  квартал 9 7 2 
IV  квартал 14 12 2 
Укупно тема 76 71 5 
У проценту реализовано  93 % 7% 

 
3.1.3. Активности Скупштине по питањима која нису обухваћена Програмом рада    
          СО-е за 2019. годину 

  
Поред питања утврђених Програмом рада Скупштине за 2019. годину, Скупштина 

општине је, у 2019. години, разматрала и друга питања која су покренута и иницирана од 
стране овлашћених предлагача.  

 
Скупштина општине је у 2019. години, донијела укупно 112 аката по питањима која 

су покренута и иницирана од стране овлашћених предлагача, а која нису обухваћена 
Програмом рада Скупштине општине, и то: 

- одлука..................................................47, 
- програма................................................4, 
- планова...................................................1, 
- рјешења................................................32, 
- закључака.............................................28. 
 
У табели број 4. приказан је преглед усвојених аката, по сједницама, који нису 

планирани Програмом рада СО-е за 2019. годину, а достављени су у скупштиснку 
процедуру и разматрани у извјештајном периоду. 
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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 у 2019. 

 
 

акти 

                           Усвојено аката по сједницама 

Ук
уп

но
 

Ук
уп

но
 Свеу-

купно по Програму изван Програма 

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 
одлуке 2 3 3 3 1 8 2 8 1 10 1 6 4 9 14 47 61 

програми 3 1 1 4 5 4 9 

планови 1  1   1 2 1 3 

рјешења    6 4 10  3 4  5  32 32 

закључци 4 5 23 7 6 3 1 4 5 3 5 1 2 5 46 28 74 

   Укупно 10 8 27 16 8 15 3 22 6 16 6 11 7 24 67 112 179 
Свеукупно 18 43 23 25 22 17 31 179 

 
3.1.4. Акти који нису добила потебну већину гласова одборника, у 2019. години 
 

Скупштина општине Прњавор у 2019. години није усвојила један акт разматран на 
28. сједници СО-е: 

1. Рјешење о именовању једног члана Надзорног одбора ЈП „Радио Прњавор“ 
Прњавор. 
 
3.2. Реализација закључака Скупштине општине  
 
 Скупштина општине Прњавор је у 2019. години увојила 74 закључка, од којих се 
већина односила на давање сагласности на програме и планове рада јавних установа и 
предузећа чији је оснивач Скупштина општине, усвајање извјештаја и информација, 
усвајање нацрта одлука и усвајање закључака РУГИПП - Подручне јединице Прњавор. 

 

Преглед реализације закључака Скупштине општине Прњавор, усвојених у току 
2019. године, по сједницама: 

 

1. На 23. сједници одржанoj дана 7.2.2019. године, донесен је закључак број: 01-
022-10.1/19 („Службени гласник општине Прњавор“, број 2/19) који гласи: 

„Скупштина општине Прњавор тражи од надлежних одјељења Општинске 
управе да у року од 30 дана, од дана ступања на снагу ове одлуке (Одлукe о кућном реду у 
стамбеним зградама), припреме и ускладе одлуке које се тичу радног времена 
угоститељских објеката са Одлуком о кућном реду.“ 

 Закључак није реализован. 

ред. бр. 
сједнице 

одлуке програми планови рјешења закључци укупно 
аката 

23. 3    5 8 

24. 3   6 7 16 

25. 8   4 3 15 

26. 8   10 4 22 

27. 10   3 3 16 

28. 6   4 1 11 

29. 9 4 1 5 5 24 

9 сједница 47 4 1 32 28 112 
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2. На 23. сједници одржанoj дана 7.2.2019. године, донесен је закључак број: 01-

022-13.1/19 („Службени гласник општине Прњавор“, број 2/19) који гласи: 
„Скупштина општине Прњавор тражи од спортских клубова који користе 

средства из Буџета општине да у року од 30 дана, од ступања на снагу овог закључка, 
Скупштини општине поднесу извјештај о финансијском пословању за 2018. годину.“   

 Закључак није реализован у прописаном року. 
На 26. сједници, одржаној 10.7.2019. године Скупштини је достављен на 

разматрање тражћени Извјештај те је донесен Закључак о усвајању Извјештаја о 
финансијском пословању спортских клубова општине Прњавор који су користили 
средства из буџета Општине Прњавор за 2018. годину, број: 01-022-101/19 („Службени 
гласник општине Прњавро“, број 12/19). 

 
3.  На 24. сједници одржанoj дана 20.3.2019. године, донесен је закључак број: 

01-022-36/19 („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/19) који гласи: 
 „1. Нацрт Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, 

услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор, суштински, формално и 
правно технички је прихватљив за даљу скупштинску процедуру. 

2.Задужује се Начелник општине да нацрт Одлуке о радном времену у 
угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим објектима на подручју 
општине Прњавор упути у јавну расправу у року до 15 дана, а извјештај о проведеној 
јавној расправи по овој одлуци достави Скупштини општине Прњавор уз приједлог 
Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и другим 
објектима на подручју општине Прњавор.“ 

 Закључак није реализован у прописаном року. 
 Јавна расправа по нацрту Одлуке о радном времену у угоститељским, 

трговинским, занатским, услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор је 
проведена 02.04.2019. године,  

- Одлука није доствљена Скупштини на разматрање у складу са чланом 189. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор, који прописује да у колико се општи 
акт усвојен у нацрту  не нађе на дневном реду Скупштине као приједлог општег акта, у 
року од 120 дана од дана усвајања у нацрту, општи акт ће се поново разматрати у нацрту, 

- Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, услужним и 
другим објектима на подручју општине Прњавор, није донесена.   

 
4.  На 27. сједници одржанoj дана 19.9.2019. године, донесен је закључак број: 

01-022-125/19  („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19) који гкласи: 
„1. Скупштина општине Прњавор усваја Иницијативу Начелника општине за 

оснивање Мјесне заједнице Просјек за насељено мјесто Просјек са сједиштем у Просјеку.
 2. Скупштина општине Прњавор задужује Начелника општине и Одјељење за 
општу управу општине Прњавор да припреме и предложе Скупштини Одлуку о оснивању 
Мјесне заједнице Просјек.“ 

 Закључак је реализован. 
Начелник општине је предложио СО-е Одлуку о оснивању мјесне заједнице 

Просјек, Скупштина је Одлуку усвојила на 28. сједници одржаној 15.11.2019. године и 
иста је објављена у„Службени гласник општине Прњавор“, број 17/19. 
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5. На 27. сједници одржанoj дана 19.9.2019. године, донесен је закључак број: 01-
022-126/19  („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/19) који гкласи: „Имајући у 
виду да по раније расписаном Јавном конкурсу за избор и именовање органа у јавним 
установама и предузећима чији је оснивач општина Прњавор број: 01-022-76.1/19 од 
29.5.2019. године није било приједлога за именовање директора ЈУ Центар за културу 
Прњавор, Скупштина општине задужује Стручну службу Скупштине општине да за 
наредну сједницу Скупштине припреми одговарајуће акте за расписивање поновног 
конкурса за именовање директора ЈУ Центар за културу Прњавор.“ 

 Закључак је реализован. 
Стручна служба СО-е је припремила Одлуку о утврђивању критеријума за избор и 

именовање директора ЈУ Центар за културу Прњавор и расписивању поновног Јавног 
конкурса, Скупштина је Одлуку усвојила на 28. сједници и иста је објављена у„Службени 
гласник општине Прњавор“, број 17/19.  

Поновни Јавни конкурс је расписан, процедура је проведена, директор је именован 
на  29. сједнции СО-е одржаној дана 23.12.2019. године.  

Рјешење о именовању директора је објављено у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“, број 20/19. 

  
6. На 29. сједници одржанoj дана 19.9.2019. године, донесен је закључак број: 01-

022-174-1/19 („Службени гласник општине Прњавор“, број 20/19), који гласи: 
„Скупштина општине Прњавор констатује да је стање у пословању предузећа 

тешко, те да се у циљу превазилажења овако тешког стања у наведеном периоду хитно 
предузме следеће: 
1) краткорочне мјере: 
1. да се из средстава предвиђених Буџетом општине за 2020. годину изврши набавка 

једног возила за одвоз сакупљеног отпада, 
2. задужује се Начелник општине Прњавор да онгажује независну и овлаштену 

установу која ће сачинити анализу организације предузећа и пердложити оптимално 
рјешење, 

3. задужује се Начелник општине да образује заједничку комисију од представника 
предузећа и надлежних служби Општине Прњавор да изврше детаљну анализу 
постојећих уговора о пружању комуналних услуга. 
 

2) дугорочне мјере: 
1. задужује се Начелник општине Прњавор да до прве сједнице Скупштине општине 

Прњавор предложи изворе финансирања и начина измирења обавеза према ЈП 
Регионална депонија „ДЕП-ОТ“ Бањалука, 

2. задужје се Начелник општине Прњавор да до прве сједнице Скупштине општине 
Прњавор предложи начин набавке средстава за рад КП „Парк“ а.д. Прњавор, 

3. задужује се Начелник општине Прњавор да до наредне сједнцие Скупштине општине 
Прњавор, Скупштини предложи модалитете организације КП „Парк“ а.д. Прњавор.“ 

 Реализација у току. 
 

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. 
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Табела број 6: Преглед активности одборника по сједницама СО-е у 2019. години  
 

Р. 
бр. 

 
 

име и презиме 
одборника 

 

Број дискусија и остало (реплике, нетачни наводи, повреде пословника, питања, коментари, 
испред комисија) по сједницама у 2019. години 

 
Укупно учешће 
 за 2019. годину 

23. 24.  25.  26.  27. 28. 29. 
диск остало диск остало диск остало диск остало диск остало диск остало диск остало диск остало 

1. Жељко Симић 2 6 1 7 2 2 2 3 1 2  4 2 4 10 28 
2. Горан Земун 3 2  2   1    5 5 3 8 12 17 
3. Дражен Микић        5 1 2  2  1 1 10 
4. Борислав Петровић         1      1 0 
5. Александар Вуковић               0 0 
6. Свјетлана Малић 1 2  12  2    2  2   1 20 
7. Неђељко Живанић 1 1 1    1  1   1 1  5 2 
8. Вељко Гвозденовић           4 6   4 6 
9. Сања Тривалић  8  11  11  10  9  11  18 0 78 
10. Драшко Аулић  2       1      1 2 
11. Владо Живковић 3 2 2  1      1  1 2 8 4 
12. Милан Петровић   15 15 3 6        1 18 25 
13. Славиша Јењић 8 2 20 7 9 3 3 11   9 6 1 1 50 30 
14. Наташа Видовић               0 0 
15. Борко Лукановић   12 9 8 7 7 3 1 2 5 4  1 33 26 
16. Синиша Малешевић               0 0 
17. Горан Продановић 1 3 8  4 4   1  2 1  1 16 9 
18. Богољуб Санчанин   1          1  2 0 
19. Велибор Тривичевић 1  2     1   1    4 1 
20. Миро Шикарац  1 1            1 1 
21. Славиша Милинчић 2 1 3 1  1   1   1 2  8 4 
22. Веса Вуковић 1   1      1  1   1 3 
23. Боре Митрић 2  4 1         2  8 1 
24. Савко Тубак 3 3 9 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1  19 8 
25. Милорад Кондић 4 6 4 2 4 4 5 3   1 5 3 2 21 22 
26. Емсад Пушкар 1 2 1 1 2 1 1  1  2 1 1  9 5 
27. Бранко Шиканић 5 7 4  2 2 2 7 3 1 2 2   18 19 
28. Невенко Панчић    1 1 1  1 2 1 1 1 1 1 5 6 
29. Бранко Декет   3      1 1     4 1 
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Графикон број 2: Број дискусија одборника у 2019. години 
 

 
 
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 2019. години, било је укупно 25 изостанака (од стране 11 одборника) са сједница 

Скупштине, који су правдали одсуство, док је 18 одборника Скупштине било присутно на  
свих седам редовних сједница одржаних у 2019. години.Сједницама Скупштине 
присуствовала је већина од укупног броја одборника, што значи да је постојао кворум за 
рад и одлучивање.  
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Табела број 7. Преглед изостанака одборника по сједницама СО-е у 2019. години 

 

Р/бр.  

Име и презиме 
одборника 

редни бр. сједнице/изостанци    
  Укупно 
  изостанака 23. 

7.2.2019. 
24. 

  20.3.2019. 
25. 

20.5.2019. 
26. 

10.7.2019.
27. 

19.9.2019.
28. 

18.11.2019. 
29. 

23.12.2019. 

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

Изостанци одборника по сједницама 5 2 4 3 6 3 2 25 

 
3.5. Трајање засиједања сједница Скупштине општине 
 

У 2019. години одборници Скупштине општине на сједницама су провели 4309 
сати, што представља 5,4 осмочасовних радних дана.7  

 

 Од тога је: 
- 529 сати утрошено на паузе и   
- 3740 сати на ефективни рад Скупштине. 
 
 
 

 
7 засиједања  у 2019. години у просјеку су трајала 6,15 сати. 
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У табели број 8. приказани су подаци о трајању засиједања сједница, дужини 
тражених пауза у току засиједања и времену рада. 

 
Табела број 8. Подаци о трајању сједница СО-е у 2019. години 

 

р. 
бр. 

сједница датум 
одржавања 

засиједање 
од-до 

трајање 
засиједања 

дужина 
тражених 

пауза 

 
рад 

1 2 3 4 5 6 7 (5-6) 
1. 23.   07.02.2019. 0922 до 1415 453 015 438 

2. 24.   20.03.2019. 0911 до 2000 1049 120 929 

3. 25.   20.05.2019. 0915 до 1707 752 123 629 

4. 26.   10.07.2019. 0915 до 1610 655 135 520 

5. 27.   18.09.2019. 0910 до 1155 245 016 229 

6. 28. 18.11.2019. 0920до 1410 450 010 440 

7. 29. 23.12.2019. 0920 до 1425 505 030 435 

Укупно: у 2019. години 4309 529 3740 

 
3.6. Колегијум Скупштине општине 

 
У 2019. години чланове Колегијума Скупштине општине чинили су: предсједник 

Скупштине, потпредсједник Скупштине и предсједници клубова одборника: Клуба СНСД, 
Клуба СДС, Клуба петица и Клуба независни. 

 
Сједнице Колегијума СО-е су се одржавале 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 седам сједница Колегијума и разматрао 15 тачака 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 9. Преглед одржаних сједница Колегијума СО-е у 2019. години 
 

Редни број 
сједнице 

Датум 
одржавања 

Број тачака 
дневног реда 

изостанци 
чланова 

24. 25.01.2019. 2 (СДС, потпредсједник) 2 
25. 13.03.2019. 2 - 
26. 03.05.2019. 3 (СНСД) 1 
27. 03.07.2019. 2 - 
28. 11.09.2019. 2 - 
29. 07.11.2019. 2 (СДС) 1 
30. 09.12.2019. 2 (потпредсједник) 1 

Укупно 7 сједница 15 5 
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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. 

 
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“ 

достављана су Стручној служби Скупштине општине, која је исте уручивала 
одборницима. 

 
На седам редовних сједница у току 2019. године, у оквиру „Актуелног часа“, 

постављено је (усмено и писмено) укупно 49 одборничко питања.  
 
4.1. Постављена одборничка питања 
  

Од укупно 49 постављених одборничких питања, Начелнику општине и 
Општинској упртави општине Прњавор одборници су поставили 47 питања, док су другим 
институцијама поставили два питања. 

Сва одборничка питања прослијеђена су Начелнику општине и другима на кога су 
се иста односила, ради давања одговора.  

Од стране Начелника општине одговорено је на 33 питања, док на 14 питања није 
достављен одговор.  

Од стране других институција којима су упућена одборничка питања на иста су 
достављени одговори.  
 

Питања у 2019. години, у току „Актуелног часа“ постављали су следећи одборници:  
1. Борко Лукановић  пет питања 
2. Горан Продановић  пет питања 
3. Невенко Панчић  пет питања 
4. Савко Тубак пет питања 
5. Славиша Милинчић  четири питања  
6. Бранко Шиканић четири питања 
7. Дражен Микић три питања 
8. Горан Земун  три питања 
9. Милорад Кондић  три питања 
10. Емсад Пушкар  три питања 
11. Славиша Јењић  два питања 
12. Бранко Декет  два питања 
13. Веса Вуковић  два питања 
14. Вељко Гвозденовић једно питање 
15. Неђељко Живанић  једно питање 
16. Боре Митрић једно питање 
Укупно постављено  49 питања 

 
У току 2019. године, 13 одборника није постављало одборничка питања. 
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Табела број 10.  Преглед одборничких питања, по сједницама и одборницима 
Р.бр. 

 

 

ОДБОРНИК редни број сједнице из 2019. године Укупн питања 
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. одговорено неодго-

ворено 

1. Жељко Симић (СНСД)        0 0 
2. Горан Земун (самост. одб.)      1  1 2 
3. Дражен Микић (СНСД)    1 1 1  3 0 
4. Борислав Петровић (СНСД)        0 0 
5. Александар Вуковић (СНСД)        0 0 
6. Свјетлана Малић (СНСД)        0 0 
7. Неђељко Живанић (СНСД)    1у    1 0 
8. Вељко Гвозденовић (самост. одб.)        0 1 
9. Сања Тривалић (СНСД)        0 0 
10. Драшко Аулић (СНСД)        0 0 
11. Владо Живковић (самост.одб.)        0 0 
12. Милан Петровић (СДС)        0 0 
13. Славиша Јењић (СДС)  1    1  2 0 
14. Наташа Видовић (СДС)        0 0 
15. Борко Лукановић (СДС)   1 1  1  3 2 
16. Синиша Малешевић (СДС)        0 0 
17. Горан Продановић (СДС) 1у  1у     2 3 
18. Богољуб Санчанин (самост.одб.)        0 0 
19. Велибор Тривичевић (СДС)        0 0 
20. Миро Шикарац (НДП)        0 0 
21.  Славиша Милинчић  (самост.одб.) 1у 1у 1   1  4 0 
22. Веса Вуковић  (самост.одб.)  1    1  2 0 
23. Боре Митрић (самост.одб.)  1у      1 0 
24. Савко Тубак (самост.одб.) 1у 1 1     3 2 
25. Милорад Кондић (СРС) 1у 1    1  3 0 
26. Емсад Пушкар (СДА) 1   1  1  3 0 
27. Бранко Шиканић (саамост.oдб.) 1у    1 1  3 1 
28. Невенко Панчић (ПДП)  1   1 1 1 4 1 
29. Бранко Декет (нац. мањине)        0 2 
По сједницама број питања 6 8 6 7 6 12 4 укупно-49 
Одговорених 6 7 4 4 3 10 1 35 
Неодговорених 0 1 2 3 3 2 3 14 
 
Табела бројб 11. Одборничка питања из 2019. године  

Р. бр. сје-    
дница 

одборник писмено постављена питања  одговорено/ 
 није      
 одговорено 

1. 23. Горан 
Продановић 

„Шта начелник планира односно које кораке ће да предузме у вези 
путних прелаза у мјесној заједници Штрпци.“ 

усмено 
одговорено 

2. 23. Савко 
Тубак 

„Да ли постоји могућност да надлежно одјељење за одржавање чишћење 
и насипање путева на територији општине изабере извођача радова за 
исте до краја календарске године за извођење радова за наредну 
годину?“ 

усмено 
одговорено 

3. 23. Славиша 
Милинчић 

„У центру Шибовске тренутно постоје три  (3) урушена објекта. Тражим 
одлучније ангажовање извршне власт у рјешавању проблема. 
1. магацин коoператива 
2. зграда бившег Вучијака 
3. Амб. А.Д. Вет. станица 
Објективно стање истих је за рушење. Молим што хитније рјешавање  
због близине школе.“ 

 
одговорено 
 
  
 

4. 23. Емсад 
Пушкар 

„Збор грађана МЗ Лишња тражи од надлежних у општини да преиспитају 
легалност, исправност држања прихватилишта за псе луталице (азил) у 
Лишњи. Проблеми: -бука лавеж паса 
                                   -неугодан мирис 
                                   -близина насељених кућа око 100 м 
                                   -повећан број паса луталица у насељу.“ 

 
одговорено 
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5. 23. Бранко 
Шиканић 

усмено постављено питање усмено 
одговорено 

6. 23. Милорад 
Кондић 

усмено постављено питање усмено 
одговорено 

7. 24. Славиша 
Јењић 

„Тражим од Начелника општине да у најкраћем року сазове и одржи 
сједницу са члановима савјета мјесних заједница, представницима 
Аутопутева и Путева Републике Српске на којој би се сагледало стање 
Регионалног пута Р-476, и усагласиле активности око реконструкције 
истог. Образложење за исту је довољно ако се сагледа стање наведеног 
пута, а који је уништен изградњом аутопута „9. јануар“.“ 

одговорено 

8. 24. Горан 
Продановић 

„У којој фази је изградња водовода у МЗ Штрпци. Kада се планира 
изградња секундарне мреже односно кад се могу очекивати први 
прикључци воде у Штрпцима.“ 

није 
 одговорено 

9. 24. Савко 
Тубак 

„Грађани који су добили плацеве за изградњу кућа у избјегличким 
насељима Штрпци, Кремна, код Вујић пилане и Поточани. Питају „како 
и на који начин да ријеше проблем са имовином која се не води на њима 
1/1“? многи од њих имају потребу за папирологијом у вези изградње, 
доградње итд. али не могу да добију из горе наведеног разлога. Неки од 
њих би индивидуално ријешили тај проблем али нико неће да их упути 
како и на који начин. (кад кажем индивидуално мислим људи би снијели 
све трошкове лично) Али?“ 

одговорено 

10. 24. Веса 
Вуковић 

„Група грађана која користи путни правац Д. Вијачани-Дренова-
Лужани-Сегићи замољавају да се предузму активности на санацији 
ударних рупа како би се саобраћај безбједније одвијао.“ 

одговорено 

11. 24. Невенко 
Панчић 

„Питање мјештана пограничног дијела општине Прњавор и општине 
Станари: У 2018. г. општина Станари је асфалтирала дионицу пута који 
се налази у селу Осредак до границе са нашом општином  - Градина – 
Кулаши. На страни општине Прњавор остало је око 500 метара макадама 
који је у катастрофалном стању  а ради се о путу од велике важности. Да 
ли је могуће да се ова кратка дионица асфалтира у текућој г.“ 

одговорено 

12. 24. Милорад 
Кондић 

„Питање је да ли се одузима паркинг служба од инвалида и даје 
приватнику и да ли је то тачно и због чега се то дешава.“ 

усмено 
одговорено 

13. 24. Славиша 
Милинчић 

усмено постаљено питање усмено 
одговорено 

14. 24. Боре 
Митрић 

усмено постаљено питање усмено 
одговорено 

15. 25. Борко 
Лукановић 

„Да ли су издата потребан одобрења за изградњу двије затворене баште 
у улици Светог Саве? Ако су поменута одобрења издата, тражим да ми 
се доставе копије истих! Да ли је на снази Одлука СО Прњавор којом се 
забрањује изградња затворених башта у улици Светог Саве?“ 

одговорено 

16. 25. Бранко 
Шиканић 

„Да ли је у складу са законом ријешено право власништва просторије 
омладинског дома у Шаринцима (око 4.00х4.00 м) у којој је смјештена 
телефонска централа Телекома?“ 

није 
одговорено 

17. 25. Невенко 
Панчић 

„У недавној поплави прије пар дана оштећен је пут у Поповићима поред 
пруге од моста „Растока“ према засеоку „Јелова“. Насип поред пута је 
Укрина однијела тако да сада том дионицом пута уз велики ризик могу 
пролазити само мања путничка возила а угрожена је стабилност и 
недавно изграђеног моста „Растока“. 
Тражим од надлежног одјељења да чим прије пошаље стручњаке да се 
хитно приступи реализацији и заштити пута који је једини пут који 
повезује тај ди села са општином а ако се хитно не заштити пут, следећа 
мало већа вода ће потпуно однијети тај пут а ми тј. Општинска власт 
биће одговорна ако неко од мјештана буде у међувремену животно 
угрожен.“  

није 
одговорено 

18. 25. Савко 
Тубак 

„На згради у улици Светог Саве, код ЦМа видљиво је да се вода из олука 
са зграде умјесто у канализацију у коју су спојени излијевају по 
тротоару, како љети тако и зими. Питање за Одјељење за инспекцијске 
послове шта су инспекцијски органи предузели против станара зграде 
етажни власника која је била дужна да наложи заједници да спријечи 
излијевање воде по тротоару и када се може очекивати рјешење 
проблема?“ 

одговорено 
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19. 25. Салвиша 
Милинчић 

„Група грађана из Ратковца пита надлежне институције општине 
Прњавро: какве мјере подузимају да би се спријечило излијевање 
рјечице Лишње у Ратковцу? Конкретно код вулканизерске радње 
„Софрић“. Напомињемо да је послије поплаве 2014. год. када смо у 
објектима имали и до 80 цм воде, између „Емекса“ и бензинске пумпе 
„Душанић“ урађен насип, који због неријшених имивинско правних 
односа није адекватно направљен, и није изнивелисан, па је Лишња 
2016, као и сада прије 7 дана, прелила се преко насипа и поплавила 
магистрални пут Прњавор Клашнице као и поменуто насеље. 
Такође напомињемо да код „Емекс-ове“ хале у насипу постоји рупа, на 
мјесту гдје би требало да буде спроведена цијев од канализације, и 
површинских вода. Године 2008. потписан је споразум између „групе 
грађана“ и тадашњег начелника Владе Живковића, да ће канализација 
бити завршена у 2009. години, што је тадашњи начелник Владо 
Живковић гарантовао својим потписом. Од тада до данас смо 
поплављени 8 пута. 
Начелник Синиша Гатарић је у једном незваничном разговору са 
„групом грађана“ рекао да је за пројекат завршетка канализације и 
површинских вода у ратковцу потребно 9.000 КМ, те да општина 
Прњавро није пројектовала тај новац у буџету и да ће то бити завршено 
са изгласавањем новог буџета???“ 

одговорено 

20. 25. Горан 
Продановић 

„Зашто је дошло до пробијања рокова завршетка улице Вида Њежића. Да ли 
ћете позвати на одговорност извођача радова. Да ли ће само пробијање 
рокова додатно коштати општину.“  

усмено 
 одговорено 

21. 26. Борко 
Лукановић 

„Шта је подузела инспекција (урбанистичко-грађевинска) по питању 
нелегалне изградње зимске баште у улици Светог Саве? Поменута башта 
изграђена је мимо локацијских услова и уз кршење Одлуке о уређењу 
простора и грађевинском земљишту („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 28/14, 6/16 и 31/17)!“ 

одговорено 

22. 26. Емсад 
Пушкар 

„Трећи пут постаљам исто питање и тражим писмени одговор, моје питање 
је у име мјештана МЗ Лишња (Пураћи) азил животиња 
Прихватилиште за псе у Пураћима смета домаћинствима у близини истог 
због буке, смради, повећан број паса луталица у и око наасеља па питам 
надлежне може ли се ријешити овај проблем за мјештане Пураћа преблизу 
је насеља – Доградити или измјестити.“ 

одговорено 

23. 26. Бранко  
Декет 
 

„Грађани Горње Околице који гравитирају на подручју путног правца 
Радуњевац – Мравица питају да ли ће се завршавати асфалтирање тог пута 
што је започето и састављати са постојећим путним правцем. Грађани моле 
да им се каже да ли ће се радити и када.“ 

није 
одговорено 

24. 26. Савко 
 Тубак 

„Мјештани Доње Илове на путу према базену „Плава Лагуна“ моле 
руководство општине тј. надлежно одјељење да помогне у асфалтирању 
истог. Домаћинства на том потезу у љетном периоду односно у вријеме када 
почне базен да ради имају огромне проблеме са прашином коју стварају они 
који долазе на базен. Поред прашине возе великом брзином па постоји 
велика вјероватноћа да се деси и удес и недај боже и горе од тога.“ 

није 
одговорено 

25. 26. Горан 
Земун 

„Када се планира коначан завршетак цјелокупног пројекта „Повелич“ за 
снабдијевање града Прњавора и шест мјесних заједница сјеверног дијела 
општине Прњавор, пошто већ три године ништа се не ради на овом пројекту 
а везано за завршетак  наведених радова за град Прњавор. Молим да ми се 
достави какве су активности поводом овог пројекта, колико треба још 
новчаних средстава за завршетак овог пројекта и да ли уопште знате крајњи 
рок завршетка овог пројекта.“ 

није 
одговорено 

26. 26. Неђељко 
Живанић 

„Када ће да се санирају рупе (оштећења) на асфалту од Шерег Илове до 
Радића тј. до границе са општином Дервента.“ 

усмено 
одговорено 

27. 26.  Дражен 
Микић 

„Молим вас да размотрите Иницијативу групе грађана приградских 
насељених мјеста у општини Прњавор и у складу са могућностима истој 
удовољите. Молим вас за што хитније поступање и обиљежавање дијела 
Регионалног пута Србац – Прњавор (стадион Љубић – Аутосервис 
„Тамбур“) неопходним саобраћајним знаковима. У прилогу достављам 
Иницијативу групе грађана са потписима и образложењем.“ 

 
 
одговорено 

28. 27. Невенко 
Панчић 

„Када ће бити исјечено дрвеће у градском гробљу које угрожава споменике 
а и пролазнике кји се нађу испод дрвећа у моменту кад је вјетровито а сви 
смо свједоци да ових дана једна озбиљна фирма сијече дрвеће у 
муслиманском гробљу и да посао који је веома захтјеван та фирма обавља 
одговорно?“ 

 
одговорено 
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29. 27. Борко 
Лукановић 

„Које мјере и радње предузима Општина да ријеши дугогодишњи спор са 
Петром Милосавцем код цркве у гробљу у Дудевцу у МЗ Лишња?“ 

није 
одговорено 

30. 27. Бранко 
Шиканић 

„Које мјере и радње предузима Начелник општине из своје надлежности 
везано за отпочињање изградње централног споменика на Тргу српских 
бораца у складу са раније донесеним актима од стране Скупштине општине: 

1) Одлука СО о изградњи централног споменика из 2013. године и  
2) Измјене и допуне Урбанистичког Пројекта (децембра 2018)“ 

 
одговорено 

31. 27.  Савко Тубак „Представници мјештана Г. Вијачана моле начелника Дарка Томаша да нађе 
времена (15-ак минута) да их прими у кабинет да би они заједно нашли 
начин да ријеше проблем водоснабдијевања истих.“  

није 
одговорено 

32. 27. Бранко 
 Декет 

„Грађани Г. Околице и Г. Мравице траже од начелника Одјељења стамбено 
комунално да изађе на лице мјеста на путном правцу Прњавор-Криж-Г. 
Мравица и утврде стање тог путно правца те исти да поправе а ради се око 
банкина која су тотално оштећене и возачи одбијају точкове возила.“ 

није 
одговорено 

33. 27. Дражен 
Микић 

„Дописом ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бањалука број: 02-03-БС-
3278/19 од 30.8.2019. године, упућен сам да у складу са чланом 59. став 3. 
Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Сдрпске“, број 
89/13) Министарству саобраћаја и веза Републике Српске упутим захтјев за 
именовање Комисије надлежне за одређивање и постављање привремене 
саобраћајне сигнализације на дијелу Регионалног пута Р-474, дионица 
Прњавор-Србац  у приградским насељима Долине и Караћ.“ 

 
 
одговорено 

34. 28. Бранко 
Шиканић 

„Молим Начелника општине и предсједника Комисије за споменике и 
спомен обиљежја општине Прњавор да ми достави: записник Комисије за 
споменике и спомен обиљежја донесених на првој сједници Комисије везано 
за активности око изградње „Централног споменика“ на Тргу српских 
бораца, 02.10.2019.“ 

одговорено 

35. 28. Славиша 
Милинчић 

„Када ће и хоће ли се приступити рушењу урушених објеката у центру 
Шибовске: 1. бивша зграда магацина бивше „Коперативе“ 
2. зграда гдје је био некада кафе „Спидер“. Амбуланта од „ЈП Ветеринарска 
станица“ 
3. простор, гдје је била пелетара, који се налази поред школе.“ 

одговорено 

36. 28. Вељко 
Гвозденовић 

„Молим вас да ми доставите следеће податке о радним мјестима и 
извршиоцима у Административној служби, као и јавним установама које се 
финансирају из Буџета: 
1. назив радног мјеста 
2. број извршилаца 
3. стручна спрема извршилаца (појединачно по извршиоцу) 
4. стручно звање извршиоца (појединачно по извршиоцу) 
5. образовна установа у којој се стекло стручно звање (појединачно по 
извршиоцу) 
6. мјесто у којем се стекло стручно звање (појединачно по извршиоцу)“ 

није 
одговорено 

37. 28. Горан  
Земун 

„Када ће бити ријешено питање паркинга (уређење и асвалтирање) иза 
зграде Општине Прњавор који је у строгом центру града (између зграде 
Општине Прњавор и улице Светог Саве, Карађорђева – стамбени блок – 
улаз А, Б, Ц, Д, Е, Ф) а и исти није асвалтиран. Ту сваки дан живи преко 150 
породица који су већином млади брачни парови са дјецом.“ 

одговорено 

38. 28. Веса 
Вуковић 

„Подносим иницијативу да се у вртићу „Наша радост“ омогући боравак 
дјеце са сметњама у развоју. Сматрам да би било хумано да се и овој дјеци 
пружи могућност да уживају благодати које пружа боравак у вртићу, а 
уједно би мајке имале могућност да се запосле док су дјеца у установи.“ 

одговорено 

39. 28. Борко 
Лукановић 

„Да ли ће у овој години бити асвалтиран дио пута Прњавор-Околица-Горња 
Мравица-Брезик-Шаринци?“ 

одговорено 

40. 28. Горан 
Продановић 

„Тражим информацију о водоснабдијевању Мјесне заједнице Штрпци у којо 
је фази реализација пројекта и кад ће бити упућено у скупштинску 
процедуру.“ 

није 
одговорено 

41. 28. Славиша 
Јењић 

„Може ли се хитно и интервентно дјеловати, са релативно малим новчаним 
средствима, како би се у градском гробљу у Прњавору уклонила оштећена 
стабла, или дијелови стабала који угрожавају надгробне споменике у истом 
гробљу?  

одговорено 
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42. 28. Емсад 
Пушкар 

„Мјештани МЗ Лишња подружнице Пураћи трећи пут у краћем протеклом 
периоду постављју исто питање 
имају ли извођачи радова ауто-пута обавезу да оправе пут у Пураћима који 
је био асвалтиран средствима мјештана. Пут је уништен а мјештани су 
забринути да им се исти неће оправити. Моле надлержне у општини да им 
помогну или ће бити приморани да туже извођаче.“ 

одговорено 

43. 28. Дражен 
Микић 

„Поштована, постоји ли могућност да се са власницима билборда договори 
да одржавају земљиште на коме су исти постављени? Постоје случајеви гдје 
је око билборда побацано смеће које је настало скидањем старих реклама и 
око кога је израсло шибље!!!“ 

одговорено 

44. 28. Невенко 
Панчић 

„Да ли су уврштена средства из буџета за плаћање путних трошкова 
родитељима дјеце са посебним потребама који свакодневно имају потребу 
да путују на друге сусједне општине због школовања, лијечења или неких 
других потреба а морају бити у пратњи родитеља. Ако нису средства 
планирана да ли је могуће да се у будуће планирају?“ 

одговорено 

45. 28. Милорад 
Кондић 

„Када и како ћемо ријешти питање Комуналног предузећа „Парк“ које је у 
колапсу што се тиче механизације.“ 

одговорено 

46. 29. Борко 
Лукановић 

„Колико је километара остало да се асфалтира на путевима првог 
приоритета на општини Прњавор?“ 

није 
одговорено 

47. 29. Горан 
Продановић 

„Тражим информацију да ли су наплаћени пенали за изградњу улице Вида 
Њежића ако јесу колико, ако нису зашто нису и ко је одговоран с обзиром да 
су промашени рокови завршетка.“ 

није 
одговорено 

48. 29. Горан  
Земун 

„Шта је са случајем Лото седмице када ће општина Прњавор да добије 
средства по основу пореза који припада општини Прњавор. Какви су 
тренутни одговори од Лутрије Републике Српске. Да ли је општина 
Прњавор покренула судске тужбе према одговорнима за неисплату пореза 
који пипада општини Прњавор?“ 

није 
одговорено 

49. 29. Невенко 
Панчић 

„Да ли се одвајају финансијска средства из буџета Општине за дезинсекцију 
и дератизацију у занатским радњама на подручју општине Прњавор и која 
фирма има уговор са Општином Прњавор да врши дератизацију и 
дезинсекцију?“ 

 
одговорено 

 
4.2. Неодговорена одборничка питања 

 
Од 49 постављених одборничких питања, у 2019. године, нису достављени 

одговори  на 14 питања. 
 

Табела број 12. Преглед неодговорених одборничких питања из 2019. године           
сједница година није одговорено на питања број питања 

24. 2019. Горана Продановића 1 
25. 2019. Бранка Шиканића 

Невенка Панчића 
2 

26. 2019. Бранка Декета 
Савка Тубака 
Горана Земуна 

 
3 

27. 2019. Савка Тубака 
Бранка Декета 
Борка Лукановића 

 
3 

28. 2019. Вељка Гвозденовића 
Горана Продановић 

 
2 

29. 2019. Борка Лукановића 
Горана Продановића 
Горана Земуна 

 
 

3 
Свеукупно неодговрених питања 14 
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Графикон број 3. Број постављених одборничких питања, по политичким 
субјектима у 2019. години  

 

 

 
 
 
 
V РАДНА ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
5.1. Стална радна тијела Скупштине општине 

 
У 2019. години није било промјена у саставу радних тијела. 
У Скупштини општине, по Пословнику о раду Скупштине општине Прњавор,  

основано је 15 сталних радних тијала Скупштине општине у којима је заступљено 75 
чланова.  

Од укупног броја чланова сталних радних тијела Скупштине, жене чине 23 члана, а 
мушкарци 52 члан.  

Од 75 чланова сталних радних тијела Скупштине општине Прњавор, одборници 
Скупштине чине 49 чланова, а осталих је 26 чланова. 

На мјесту предсједника 10 радних тијела су мушкарци, док су на мјесту пет радних 
тијела жене. 

Раду Скупштине општине у 2019. години претходило је разматрање одређеног 
броја питања на сједницама радних тијела на који начин се настојало обезбиједити 
ефикаснији рад Скупштине општине. 
 У 2019. години седам радних тијела одржало је укупно 19 сједница на којима је 
разматрано 97 тачака дневног реда, док осам радних тијела није одржало ни једну 
сједницу у 2019. години, и то: Комисије за привреду и финансије, Комисије за вјерска 
питања, Комисије за питања младих, Одбор за људска права, представке и притужбе, 
Одбора за регионалну и међународну сарадњу, Одбора једнаких могућности, Етички 
одбор и Савјета за културу. 

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. 
 

20
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5

4
3

3 2
Самост. одб.-20

СДС-12

ПДП-5

СНСД-4

СДА-3

Коал. Радикално за народ-3 

Нац. Мањине-2
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Табела број 13. Преглед активности радних тијела у 2019. години 
Р.бр. радно тијело редни број 

сједнице 
датум 

одржавања 
број тачака 

дневног реда 
изостанци 
чланова 

1. Комисија за избор и 
именовање 

32. 10.07.2019. 4 1  
33. 19.09.2019. 1 1  
34. 12.11.2019. 1 1  

Укупно 3 сједнице 6 3  
2.  

Статутарно-правна 
комисија 

22. 04.02.2019. 8 - 
23. 18.03.2019. 16 1  
24. 14.05.2019. 11 2  
25. 08.07.2019. 9 1  
26. 16.09.2019. 10 1 
27. 11.11.2019. 11 1 

Укупно 6 сједница 65 6 
3.   Комисија за друштве-    

  не дјелатности 
5. 05.02.2019. 2 1  
6. 18.03.2019. 12 - 
7. 17.09.2019. 2 1  
8. 13.11.2019. 2 2  

Укупно 4 сједнице 18 4 
4. Комисија за мјесне 

заједнице 
3. 16.09.2019. 1 1  
4. 12.11.2019. 1 2 

Укупно 2 сједнице 2 3 
5. Комисија за награде  

и признања 
5. 15.03.2019. 2 - 

Укупно 1 сједница 2 - 
6. Одбор за борачко-

инвалидску заштиту 
11. 04.02.2019. 1 - 
12. 12.11.2019. 1 1  

Укупно 2 сједнице 2 1 
7. Савјет за спорт 4. 04.02.2019. 2 1 

Укупно 1 сједница 2 1 
Свеукупно сједница радних тијела                  19       97          18         

 
5.2. Повремена радна тијела 
 

Скупштина општине је посебним рјешењима, којима је утврђен дјелокруг рада, 
овлашћења и састав, у 2019. години именовала 15 повремених радно тијело, како слиједи: 

1. Комисија за спровођење јавног надметања, именована на 24. сједници 20.03.2019. 
године, 

2. Савјет за укупно праћење израде измјене дијела Регулационог плана „Запад“ 
(измјена III) именован на 24. сједници 20.03.2019. године, 

3. Комисија за спровођење јавног надметања, именована на 25. сједници 20.05.2019. 
године, рјешење број 01-111-3/19, 

4. Комисија за спровођење јавног надметања, именована на 25. сједници 20.05.2019. 
године, рјешење број 01-111-4/19, 

5. Комисија за спровођење јавног надметања, именована на 25. сједници 20.05.2019. 
године, рјешење број 01-111-5/19, 

6. Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор именовање органа у 

јавним установама и предузећима чији је оснивач општина Прњавор, именована на 
25. сједници 20.05.2019. године, 

7. Савјет за укупно праћење израде измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград“ 
(измјена VI), именован на 26. сједници 10.07.2019. године, 

8. Комисијеа за спровођење јавног надметања, именована на 26. сједници 10.07.2019. 
године, 
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9. Комисија за спровођење јавног надметања, именована на 27. сједници 19.09.2019. 
годиен, рјешење број 01-111-18/19, 

10. Комисија за спровођење јавног надметања, иманована на 27. сједници 19.09.2019. 
године, рјешење број 01-111-19/19. 

11. Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање једног 
члана Управног одбора ЈУ Центар за културу Прњавор и једног члана Надзорног 
одбора ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор, иманована на 27. сједници 19.09.2019. 
године, 

12. Комисија за спровођење поступка по поновном Јавном конкурсу за избор и 
именовање директора ЈУ Центар за културу Прњавор, иманована на 28. сједници 
15.11.2019. године,   

13. Савјет за укупно праћење израде измјене дијела Урбанистичког пројекта „Градско 
језгро“ (измјена VI), иманован на 29. сједници 23.12.2019. године, 

14. Комисија за спровођење јавног надметања, иманована на 29. сједнции 23.12.2019. 
године, 

15. Комисија за примопредају дужности између директора у Јавној установи Центар за 
културу Прњавор, иманован на 29. сједници 23.12.2019. 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 
36/19) 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 2019. години Стручна служба Скупштине општине је обављала послове из своје 

надлежности са три службеника и једним намјештеником. 
  Стручна служба Скупштине општине је: 

- израђивала приједлоге рјешења чији је предлагач била Комисија за избор и 
именовање,  

- припремала нацрте и приједлоге одлука и других општих и појединачних аката 
које је доносила Скупштина општине у извјештајном периоду, а који нису били у 
надлежности Општинске управе општине Прњавор, 
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- по потреби припремала нацрте и приједлоге одлука и других општих и 
појединачних аката које је доносила Скупштина општине у извјештајном периоду, а који 
су били 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“ и регистар 

прописа,  
- припремала и организовала „Сате грађана“ и сачињавала записнике са састанака 

истих, 
- као и друге послове из своје надлежности и надлежности начелника општине када 

је било потребно. 
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 2019. години Стручна служба Скупштине општине je објавила и издала 21 број 
„Службеног гласника општине Прњавор“ и Регистар прописа објављених у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“ у 2018. години. 

 У 2019. години Стручна служба Скупштине општине је објавила укупно 499 
прописа и других аката, од чега је: 

- 179 донесено од стране Скупштине општине,  
- 306 донесено од стране Начелника општине,  
- 11 донесено од стране Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције,  
- 1 донесен од стране Јавна установа Центар за социјални рад Прњавор,  
- 2 донесена од стране секретара Скупштине општине 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“. 

„Службени гласник општине Прњавор“ се штампао на ћириличном писму у 32 
примјерка, и Стручна служба га је редовно достављала следећим корисницима: 29 
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примјерака одборницима Скупштине 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.  

  
У 2019. години Стручна служба Скупштине општине је организовала „Сате 

грађана“ 30.03.2019. године и 07.12.2019. године, као облик непосредног учешћа грађана са 
представницима нормативне и извршне власти у Општини Прњавор. 

„Сатима грађана“ присуствовали су предсједници клубова одборника, предсједник 
Скупштине општине, Начелник општине и грађани. 

 
 
VII ЈАВНОСТ РАДА 
 

Јавност рада Скупштине општине као једног од органа јединице локалне 
самоуправе, утврђена је као обавеза Законом о локалној самоуправи, Статутом општине 
Прњавор и Пословником о раду Скупштине општине, који прописују да се јавност рада 
Скупштине општине обезбјеђује путем давања редовних информација средствима јавног 
информисања, одржавањем редовних конференција за штампу, обезбјеђењем услова за 
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 2019. години од стране грађана није било грађанских иницијатива, примједби и 
приједлога за доношење одлука из надлежности Скупштине општине.           

У току 2019. године Скупштини општине нису подношени захтјеви за присуство 
нити је било присуства грађана сједницама Скупштине општине.  
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 VIII ЗАВРШНИ ДИО 
 

Анализирајући 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 доступност јавности рад Скупштине општине, Колегијума Скупштине 
општине и њених радних тијела 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. 

У 2019. 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, времена за доставу истог, 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 политичких субјеката, самосталних 
одборника и одборника националних мањина, које учествују у раду Скупштине општине.  

Учешће свих одборника у Скупштини општине обезбиједиће боље функционисање 
и ефикасност Скупштине општине. 
 
 
Обрађивач: Стручна служба СО-е,                                                  

              ПРЕДСЈЕДНИК  
                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Жељко Симић, мастер политикологије 
 


