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НАПОМЕНА:  

Приоритети, обим и врсте радова на 

зимском одржавању градских површина и локалних 

путева одређиваће се издавањем налога за уговорене 

услуге од стране надлежног одјељења по указаној 

потреби у току зимског периода. 

 

III – ТРОШКОВИ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИ-  

        КАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ГРАДУ 

 

 За комплетно обиљежавање хоризонталне 

сигнализације у граду и за замјену дотрајале 

вертикалне сигнализације и постављање нове, у 

складу са Законом о основима безбједности 

саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 

6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 и 8/17) и 

Правилника о саобраћајним знаковима и 

сигнализацији на путевима, начину обиљежавања 

радова и препрека на путу и знаковима које 

учесницима у саобраћају даје овлашћено лице 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 19/07 

и 74/07) и одржавање семафора.   
УКУПНО СУ ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА                                                         

15.000,00 КМ 

 

IV - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ТРОШКО-  

       ВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

За одржавање јавне расвјете у граду и 

мјесним заједницама са надзором предвиђена су 

средства у износу 40.000,00 КМ 

За трошкове електричне енергије јавне 

расвјете у граду и мјесним заједницама предвиђена 

су средства у износу од 190.000,00 КМ 
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА        230.000,00 КМ 

 

V - УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗА ПРАЗНИЧНЕ ДАНЕ 

 

- Уређење града за празничне дане (међуна- 

родна и православна Нова година и божићни 

празници) 

- Декоративни материјал: новогодишње је- 

лке и расвјетни украси 

- Радови на постављању и уклањању декора- 

тивног материјала и јелки 
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА             5.000,00 КМ 

  

VI - САНАЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦA СА АСФА-  

        ЛТНИМ ЗАСТОРОМ, ТРОТОАРА И ТРГОВА 

 

За санацију градских улица са асфалтним 

застором (крпање ударних рупа 800 m
2
) 

УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА           18.000,00 КМ 

 

VII - ОСТАЛИ КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ ПО НА-  

         РУЏБИ И ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 

             

- остали комунални послови по наруџби 

(уређење парковских површина послије зимског 

периода са прољећним орезивањем ниског украсног 

растиња, сјечење-крчидба растиња са зараслих 

јавних површина, одвоз мањих дивљих депонија 

смећа, уклањање лешина, уклањање и одвоз грана и 

дрвећа послије невремена и др), планирано:                                          

5.000,00 КМ, 

- машинско чишћење сливника на градским 

улицама, планирано: 4.350,00 КМ,  

- санација оштећених сливника и шахтова на 

улицама, планирано: 3.000,00 КМ,                  

- уређење зелених површина: набавка, садња 

и одржавање садница на подручју града, одржавање 

градских дрвореда и уклањање стабала са јавних 

површина оштећених олујним невременом са потре- 

бном механизацијом, планирано: 25.000,00 КМ, 

- одржавање јавних водних објеката и фонта- 

не, планирано: 6.650,00 КМ,                        

- трошкови за услуге по записницима кому- 

налне полиције и рјешењима инспекције, планирано:                                                                            

1.000,00 КМ, 

- остали грађевинско-комунални послови и 

услуге по наруџби, захтјевима странака и указаним 

потребама, планирано: 10.000,00 КМ 
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА           55.000,00 КМ 
 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

1 

Чишћење улица, тротоара и зелених 
површина са одвозом прикупљеног 
отпада, кошење зелених површина и 
одржавање живих ограда 

140.000,00 

2 
Зимско одржавање градских улица и 
локалних путева 

 190.000,00 

3 
Хоризонтална и вертикална 
сигнализација у граду 

   15.000,00 

4 
Одржавање јавне расвјете и трошкови 
електричне енергије у граду и МЗ 

 230.000,00 

5 Уређење града за празничне дане      5.000,00 

6 
Санација градских улица са асфалтним 
застором, тротоара и тргова 

   18.000,00 

7 Остали комунални послови по наруџби    55.000,00 

 УКУПНО  653.000,00 
 

Сви послови по овом Програму биће 

повјерени извршиоцима путем јавног конкурса 

расписаног на основу Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 

39/14). 

 Овај програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-168/19                             Предсједник 

Датум: 23. децембар 2019. год.  Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
 

478 
 

На основу чланова 37. и 87. Статута општи- 

не Прњавор („Службени гласник општине Прња- 

вор“, број 15/17 и 12/18) и чланова 158. и 159. Посло- 

вника о раду Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 

и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на 29. сје- 

дници одржаној дана 23.12.2019. године, донијела је 
 

ПРОГРАМ РАДА 

Скупштине општине Прњавор за 2020. годину 
 

I 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Програм рада Скупштине општине Прњавор  

korisnik
Mašina za kucanje

korisnik
Istaknuto
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за 2020. годину је основа за благовремено пла- 

нирање 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 одговорности, утврђених Законом, Статутом 

општине Прњавор, 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 надле- 

жностима и према указаној потреби на приједлог 

овлаштених предлагача разматраће и друга питања 

која предложе. 
  

II 

НОРМАТИВНИ И ТЕМАТСКИ ДИО 
 

Скупштина општине Прњавор ће на својим 

сједницама у 2020. години разматрати: 

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 висинин вриједности непокретно- 

сти по зонама на подручју општине Прњавор 
       Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

       Предлагач: Начелник општине 

3. Одлука о утврђивању просјечне коначне 
грађевинске цијене једног m

2 
корисног ста- 

мбеног и пословног простора у 2019. години 

за подручје општине Прњавор 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

4. Одлука о усвајању Регулационoг плана „Ра- 

дуловац“ 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

5. Одлука о проширеним правима социјалне 

заштите у општини Прњавор за 2020.  годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Пр- 

њавор 

Предлагач: Начелник општине 

6. Одлука о додјели награда и признања, у 

2020. 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 

средстава прикупљених на основу прихода 

од посебних водних накнада у 2020. години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

2. Програм коришћења средстава за унапређе- 

ње пољопривредне производње у 2020. годи- 

ни 
Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

3. План утрошка новчаних средстава која по- 

тичу од прихода од посебних намјена за шу- 

ме за 2020. годину 
Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство  

Предлагач: Начелник општине 

4. План имплементације Стратегије развоја за 

2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

5. Програм за рјешавање питања из области 

борачко-инвалидске заштите у општини Пр- 

њавор за 2020. годину 
Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту 

Предлагач: Начелник општине 

6. Програм развоја спорта на подручју општи- 

не Прњавор за 2020. годину  
Обрађивач: Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

7. Програм рада ЈУ Центар за културу Прња- 

вор за 2020. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за културу Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

8. Програм рада ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Прња- 

вор 

Предлагач: Начелник општине 

9. Програм рада ЈУ Народна библиотека Прња- 

вор за 2020. годину 

Обрађивач: ЈУ Народна библиотека Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

10. Програм рада ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 

2020. годину 
Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

11. Прорам рада ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 

за 2020. годину 

Обрађивач: ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 
 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Извјештај о коришћењу средстава за 
унапређење пољопривредне производње у 

2019. години 
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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 2019. години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

3. Извјештај о утрошку новчасних средстава 
која потичу од прихода од посебних намјена 

за шуме за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о реализацији Програма мјера пре- 

вентивне здравствене заштите становништва 

на подручју општине Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: Инспекција за храну и здравствена 

инспекција 

Предлагач: Начелник општине 

5. Информација о вршењу инспекцијског на- 
дзора за период 01.01-31.12.2019. године 

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове-

начелник Одјељења 

Предлагач: Начелник општине 

6. Извјештај о извршењу Програма развоја 
спорта на подручју општине Прњавор за 

2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

7. Извјештај о реализацији Плана капиталних 

улагања на подручју општине Прњавор за 

2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

8. Извјештај о реализацији Програма одржа- 

вања локалне путне мреже на подручју 

општине Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

9. Извјештај о реализацији Програма одржа- 

вања објеката заједничке комуналне потро- 

шње за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

10. Извјештај Начелника општине о раду у 
органима предузећа која обављају комуна- 

лне дјелатности за 2019. годину  
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције  

Предлагач: Начелник општине 
11. Извјештај о реализацији Програма за рје- 
шавање питања из области борачко-инва- 
лидске заштите у општини Прњавор за 2019. 
годину 
Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску и 
цивилну заштиту 
Предлагач: Начелник општине 

12. Информација о стању криминалитета, ја-  

вног реда и мира и безбједности саобраћаја 

на подручју општине Прњавор у 2019. години 
Обрађивач: Полицијска станица Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

13. Извјештај о раду ЈУ Гимназије Прњавор за 

2019. годину 

Обрађивач: ЈУ Гимназија Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

14. Извјештај о раду ЈУ Центар средњих школа 

„Иво Андрић“ Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар средњих школа „Иво 

Андрић“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

15. Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“  

Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

16. Извјештај о раду ЈУ Центар за културу 

Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за културу Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

17. Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Пр- 

њавор 

Предлагач: Начелник општине 

18. Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека 

Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: ЈУ Народна библиотека Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

19. Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

за 2019. годину 

Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

20. Извјештај о раду ЈП „Радио Прњавор“ Пр- 

њавор за 2019. годину 

Обрађивач: ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

21. Извјештај о раду Скупштине општине, 
сталних радних тијела Скупштине и 

Стручне службе Скупштине општине, за 

2019. годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине 

општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

 

II КВАРТАЛ (април-јуни) 

ОДЛУКЕ 

1. Одлука о измјени дијела Регулационог плана 

„Исток 2, Исток 3 и Југ 1“ (измјена III) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

2. Одлука о утврђивању критеријума за избор 
и именовање директора ЈУ Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор и расписивању 

Јавног конкурса 

 Обрађивач: Кабинет начелника  

 Предлагач: Начелник општине 

 
ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Извјештај о извршењу буџета општине 
Прњавор за 2019. годину  

Обрађивач: Одјељење за финансије 
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Предлагач: Начелник општине 

2. Извјештај о раду Начелника општине и 

Општинске управе општине Прњавор за 

2019. годину 

Обрађивач: Општинска управа општине Прња- 

вор 

Предлагач: Начелник општине 

3. Извјештај о стању управног рјешавања у 
Општинској упарви Прњавор за период од 

01.01.2019. године до 31.12.2019. године 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине 
Прњавор за период од 01.01.2019. године до 

31.12.2019. године 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач: Начелник општине 

5. Информација о коришћењу јавних површи- 

на на подручју општине Прњавор у 2019. 

години 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

6. Информација о организовању и наплати 

комуналне накнаде у 2019. години 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

7. Извјештај о реализацији Плана утрошка 

средстава за техничко опремање Територија- 

лне ватрогасне јединице, изградњу објеката 

које користи Територијална ватрогасна једи- 

ница за своје активности и чување ватро- 

гасне опреме за 2019. годину 

         Обрађивач: Територијална ватрогасна јединица  

        Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 
 

III КВАРТАЛ (јули-септембар) 

ОДЛУКЕ 

1. Одлука о измјени и допуни дијела Регулацио- 

ног плана „У зони утицаја Магистралног 

пута М-16.1 дионица Клашнице – Дервента, 

територија општине Прњавор“ (измјена и 

допуна II) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

2. Одлука о усвајању измјене дијела 
Регулационог плана „Запад“ (измјена III) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 
 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. Годишњи Програм рада ЈУ Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор за радну 2020/2021. 

годину 

Обрађивач: ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“   

Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 
 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Извјештај о извршењу буџета општине  
Прњавор за период 01.01.-30.06.2020. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

2. Информација о вршењу инспекцијског 
надзора за период од 01.01.-30.6.2020. године 

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове 

– начелник Одјељења 

Предлагач: Начелник општине 

3. Информација о јавном превозу на подручју 

општине за регистрациони период 2019/2020. 

година 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о реализацији Стратегије развоја 

општине Прњавор за период 2012-2020. годи- 

на, у 2019. 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 2021. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

2. Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине 
Прњавор за 2021. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

3. Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на 

непокретности на подручју општине Прња- 

вор за 2021. годину  

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

4. Приједлог Одлуке о усвајању буџета 
општине Прњавор за 2021. годину 
Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

5. Приједлог Одлуке о извршењу буџета 
општине Прњавор за 2021. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

6. Одлука о покретању поступка израде 
Стратегије развоја општине Прњавор 

Обрађивач: Одјељење за локални економски  

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

7. Приједлог Одлуке о вриједности бода за 

плаћање комуналне накнаде за 2021. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

8. Одлука о усвајању измјене дијела Регула- 
ционог плана „Јелшинград“ (измјена VI) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

9. Одлука о усвајању измјене дијела 
Регулационог плана „Силос“ (измјена III) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине     

10. Одлука о усвајању Регулационог плана 
„Бабановци“  

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 
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11. Одлуак о објављивању јавног огласа за 

именовање једног члана Општинске изборне 

комисије Прњавор 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 
 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. Програм мјера систематске превентивне дези- 

нсекције и дератизације на подручју општи- 

не Прњавор за 2021. годину 

Обрађивач: Инспекција за храну и здравствена 

инспекција 

Предлагач: Начелник општине 

2. План капиталних улагања општине Прњавор 

за 2021. годину 

         Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне  

        послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

3. Програм одржавања локалне путне мреже на 

подручју општине Прњавор за 2021. годину 
Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

4. Програм одржавања објеката заједничке 

комуналне потрошње за 2021. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

5. Нацрт Програма рада Скупштине општине 
Прњавор за 2021. годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

6. Приједлог Програма рада Скупштине општи- 

не Прњавор за 2021. годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Информација о остваривању права бораца, 
војних инвалида и породица погинулих 

бораца одбрамбено отаџбинског рата Репу- 

блике Српске и цивилних жртава рата у 

општини Прњавор  
Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту 

Предлагач: Начелник општине 

2. Информација о стању цивилне заштите у 
систему заштите и спасавања општине Прња- 

вор 

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту (Одсјек за цивилну заштиту)  

Предлагач: начелник општине 
 

III 

МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА 

СКУПШТИНЕ У 2020. ГОДИНИ 
 

Стручни обрађивачи и предлагачи матери- 

јала одређени овим програмом дужни су:  

1. да материјале припремају у форми пре- 

двиђеној за доношење аката према утврђеној 

методологији,  

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 прије- 

длозима 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 

писмену информацију о разлозима због којих 

одређени материјал за сједницу не може бити 

благовремено достављен.   

 

IV 

Секретар Скупштине општине непосредно је 

одговоран за координацију активности на изради 

приједлога докумената, одређених овим Програмом, 

са кабинетом Начелника општине у складу са 

прописима, те за благовремено достављање мате- 

ријала одборницима у Скупштини и организацију и 

припрему сједница радних тијела о предложеним 

матријалима. 

 

V 

О извршењу овог Прогрма стараће се 

скупштинско руководство. 

 

VI 

Програм рада Скупштине општине Прњавор 

за 2020. годину, објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-013-9-2/19                              Предсједник 

Датум: 23. децембар 2019. год.  Скупштине општине 

                                                        Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 53. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“ број 90/17), члана 37. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18) и члана 161. 

Пословника Скупштине општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“ број 21/17, 23/17 

и 32/17), Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној 23.12.2019. године,  донијела је  

 

П Р О Г Р А М 

МЈЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ  И СУЗБИЈАЊЕ, 

ЕЛИМИНАЦИЈУ И ЕРАДИКАЦИЈУ ЗАРАЗНИХ 

БОЛЕСТИ  НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

I 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Чланом 3. Закона о заштити становништва 

од заразних болести („Службени гласник Републике 

Српске“, број 90/17) прописана је обавеза плани- 

рања, предузимања и провођења мјера за спречавање 




