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УВОДНИ ДИО 

 
 

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за сваку годину предвиђено је да се 

у I тромјесечју (јануар-март) разматра Извјештај о раду Скупштине општине, сталних 

радних тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине општине. 

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“, бр. 97/16 и 36/19) који прописује да органи је 

динице 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“, бр. 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 2020. 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 2020. годину. 

Овај извјештај садржи Извјештаја о раду Скупштине општине, сталних радних 

тијела Скупштине и Стручне службе Скупштине општине мандатног периода 2016-2020 и 

Извјештаја о раду Скупштине општине, сталних радних тијела Скупштине и Стручне 

службе Скупштине општине мандатног периода 2020-2024. (нови скупштински сазив) за 

једну сједницу.  

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, и као показатељ добре праксе коју треба наставити.  
 

 

I  ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ СКУПШТИНСКОГ САЗИВА 2016-2020. ГОДИНА  

 

1.1. Одборници Скупштине општине  
 

 У 2020. години није било оставки на мандат и додјеле нових мандата, што значи да 

је у 2020. години у раду Скупштине општине учествовало 25 одборника и четири 

одборнице. 

Због иступања одборника из политичких партија током мандата 2016-2020. година, 

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 2020. 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 2020. 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 

у 2020. 
години 

1. САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛ-ДЕМОКРАТА1 10 10 10-28 8 8 

2. СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА2    9-27 7 7 7 7 

3. НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ3    3-12 2 2    2-11                   1 

4. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА4 1    1 1-10 0    0 

5. КОАЛИЦИЈА СНАГА НАРОДА 1             1 1 1 1 

6. СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 1 1 1 1 1 

7. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА5 1 1 1-10 0 0 

8. ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 1 1 1 1 1 

9. ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ6 1 1-10 0 0 0 

10. НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 1 1 1 1 1 

11. САМОСТАЛНИ ОДБОРНИЦИ   2+13     3+14 4+48 8+19 9 

УКУПНО 29 29 29 29 29 

 

Графикон број 1. Заступљеност одборника и политичких субјеката у 2020. 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 2020. 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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1.2. Клубови одборника Скупштине општине 
 

 У 2020. 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 2020. години, били чланови клубова....седам одборника 

(Емсад Пушкар, Горан Земун, Вељко Гвозденовић, Миро Шикарац, Веса Вуковић, Невенко 

Панчић и Бранко Декет). 
 

 

II НОРМАТИВНА АКТИВНОСТ СКУПШТИНЕ   
 

2.1. Сједнице Скупштине општине 
 

 У току 2020. године, у мандатном периоду 2016-2020. година, одржано је укупно 

четири редовне и једна ванредна сједница Скупштине општине, како слиједи: 

• 30. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 21.02.2020. године, 

• 31. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 12.06.2020. године, 

• 32. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 20.07.2020. године, 

• 33. редовна  сједница Скупштине општине  одржана је 28.10.2020. године, 

• 1. ванредна сједница Скухпштине општине одржана је 31.10.2020. године. 

Посебних и свечаних сједница Скупштине општине у 2020. години није било. 

 

Скупштина општине Прњавор је у 2020. години  разматрала укупно 125 тачака 

дневног реда, чији предлагачи су били: Начелник општине, предсједник Скупштине 

општине и Комисија за избор и именовање. 

Скупштина општине је у 2020. години донијела укупно 157 аката, и то: 69 одлукa, 4 

програма, 2 плана, 27 рјешења и 55 закључка.  

Скупштина општине је, донијела Одлуку о додјели општинских награда и признања 

за 2020. годину, гдје је додијелила: 

- Повељу заслужног грађанина општине Прњавор са златним грбом општине 

Прњавор, 

- Повељу општине Прњавор са златним грбом општине Прњавор, 

- Повељу општине Прњавор са сребрним грбом општине Прњавор и 

- пет похвала уз новчане награде од по 300,00 КМ. 

 

2.1.1. Релизација Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2020. годину  

 

У 2020. години Скупштина општине је своје активности планирала у складу са 

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2020. годину („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 20/19).  

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2020. годину планирано је 

разматрање 73 теме, од којих се 39 односило на нормативни садржај, а 34 тема се односило 

на питања извјештајног карактера, те утврђени носиоци послова и рокови за њихово 

извршење. 

Од 73 планиране тема реализованa је 50 тема или 68%, у мамндатном сазиву 2016-

2020. година. Из Програма рада, за вријеме трајања мандатног сазива 2016-2020. година 

није разматрано 23 планираних питања или 32%), што не значи да се неке од 
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нереализованих тема из Програма рада СО-e неће реализовати до краја 2020. године, јер се 

исте могу наћи на дневном реду новог сазива Скупштине општине (2020-2024. година). 

 

   Табела број 2. Теме које нису разматране из Програма рада СО-е за 2020. годину  
 

 

I  КВАРТАЛ  

  

бр. тема 

План имплементације Стратегије развоја за  2020. годину  

2 Извјештај Начелника општине о раду у органима предузећа која обављају 

комуналне дјелатности за 2019. годину 

 

III КВАРТАЛ  

 

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) 

 

 

 

 

4 
Одлука о усвајању измјена дијела Регулационог плана „Запад“ (измјена III) 

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

године 

Информација о јавном превозу на подручју општине за регистрациони период 

2019/2020. година 

 

 IV КВАРТАЛ 

 

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

Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на непокретности на подручју 

општине Прњавор за 2021. годину  

Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2021. годину 

Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2021. годину 

Одлука о покретању поступка израде Стратегије развоја општине Прњавор 

Приједлог Одлуке о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2021. 

годину 

Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград“ (измјена VI) 

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

Одлука о усвајању Регулационог плана „Бабановци“  

Одлуак о објављивању јавног огласа за именовање једног члана Општинске 

изборне комисије Прњавор 

Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на 

подручју општине Прњавор за 2021. годину 

План капиталних улагања општине Прњавор за 2021. годину 

Програм одржавања локалне путне мреже на подручју општине Прњавор за 

2021. годину 

Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2021. годину 

Приједлог Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2021. годину 

Информација о остваривању права бораца, војних инвалида и породица 

погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске и цивилних 

жртава рата у општини Прњавор  
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Табела број 3. Реализација Програма рада СО-е зa 2020. годину по квартали 
 

квартал број тема реализовано тема није реализовано тема 
I    квартал 38 36 2 
II   квартал 9 9 0 
III  квартал 7 3 4 
IV  квартал 19 2 17 
Укупно тема 73 50 23 
У проценту реализовано  68% 32% 

 

2.1.2. Активности Скупштине по питањима која нису обухваћена Програмом рада    

          СО-е за 2020. годину 

 

Поред питања утврђених Програмом рада Скупштине за 2020. годину, Скупштина 

општине је, у 2020. години, разматрала и друга питања која су покренута и иницирана од 

стране овлашћених предлагача.  

 

Скупштина општине је у 2020. години, донијела укупно 108 аката по питањима која 

су покренута и иницирана од стране овлашћених предлагача, а која нису обухваћена 

Програмом рада Скупштине општине, и то: 

- одлука...................................................62, 

- планова...................................................1, 

- рјешења.................................................27, 

- закључака..............................................18. 
 

У табели број 4. приказан је преглед усвојених аката, по сједницама, који нису 

планирани Програмом рада СО-е за 2020. годину, а достављени су у скупштиснку 

процедуру и разматрани у извјештајном периоду. 
 

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 2020. 

 

 

акти 

Усвојено аката по сједницама 

У
к
у

п
н

о
 

У
к
у

п
н

о
 

Свеу-

купно 
по Програму изван Програма 

30. 31. 32. 33. 1. ванред.    
одлуке 4 16 1 13 1 10 1 18  5 7 62 69 
програми 4          4  4 
планови 1         1 1 1 2 
стратегије              
рјешења  7  5  5  10    27 27 
закључци 7 5 12 4 13 3 5 5  1 37 18 55 

   Укупно 16 28 13 22 14 18 6 33  7 49 108 157 

Свеукупно 44 35 32 39  157 

ред. бр. 
сједнице 

одлуке планови   рјешења закључци укупно 
аката 

30. 16  7 5 28 

31. 13  5 4 22 

32. 10  5 3 18 

33. 18  10 5 33 

1. ванр. 5 1  1 7 

5 сједница 62 1 27 18 108 
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2.2. Реализација закључака Скупштине општине  
 

 Скупштина општине Прњавор је у 2020. години увојила 55 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 

2020. године, по сједницама: 

 

1. На 30. сједници одржанoj дана 21.02.2020. године, донесен је закључак број: 01-

022-50/20 („Службени гласник општине Прњавор“, број 7/20) који гласи: 

„1.Скупштина општине Прњавор усваја Иницијативу Начелника општине за 

оснивање Мјесне заједницe Јасик и Лужани за насељена мјеста Лужани и Јасик, са 

сједиштем у Лужанима.  

2. Скупштина општине Прњавор задужује Начелника општине и Одјељење за општу 

управу општине Прњавор да припреме и предложе Скупштини Одлуку о оснивању Мјесне 

заједнице Јасик и Лужани.“ 

 

⚫ Закључак није реализован, према информацијама добијеним из надлежног 

одјељења у току су припреме за израду Одлуке о оснивању Мјесне заједнице Јасик-Лужани. 

 

2. На 30. сједници одржанoj дана 21.02.2020. године, донесен је закључак број: 01-

022-32-1/20 („Службени гласник општине Прњавор“, број 7/20) који гласи: 

„Средства остварена продајом непокретности (к.ч. бр.158/5 к.о. Кулаши) у својини 

општине Прњавор, која буду уплаћена на рачун општине Прњавор, искористиће се за 

финансирање комуналних и других инфраструктурних пројеката на подручју Мјесне 

заједнице Кулаши-Поповићи.“  
  
⚫ Закључак је реализован, средства уплаћена на рачун Општине Прњавор, а утрошак 

истих ће се планирати у Буџету за 2021. годину. 

 

3. На 31. сједници одржанoj дана 12.06.2020. године, донесен је закључак број: 01-

022-67-1/20 („Службени гласник општине Прњавор“, број 32/20) који гласи:  

„Скупштина општине Прњавор тражи од управе КП „Парк“ а.д. Прњавор да 

размотри могућност отписа потраживања за одвоз смећа правним лицима на подручју 

општине Прњавор чији је рад био забрањен или ограничен за вријеме трајања пандемије 

изазване Корона вирусом.“ 

 

⚫ Закључак је реализован, а према обавјештењу КП „Парк“ а.д. Прњавор, број: 4/1-

577-2/20 од 18.06.2020. године, обавијештени смо да комуналне накнаде правним лицима и 

предузетницима нису фактурисане за мјесец април и мај 2020. године, о чему је обавијштена 

Општина Прњавор и Привредни савјет општине Прњавор. 

 

4. На 31. сједници одржанoj дана 12.06.2020. године, донесен је закључак број: 01-

022-82/20 („Службени гласник општине Прњавор“, број 32/20) који гласи:  
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 „Разматрајући Закључак Српске демократске странке, Скупштина општине 

Прњавор, на основу добијених информација на сједници Скупштине од надлежних 

општинских одјељења, констатује сљедеће: 

 - на локацији између улица Светог Саве и Вељка Миланковића не гради се стамбено-

пословни објекат, закључно са 12.06.2020. године, већ се врши уређење плаца и изградња 

потпорног зида од стране власника парцеле, са циљем заштите околних објеката, 

 - задужује се општинска администрација да информације усмено изнесене на 

сједници Скупштине писмено достави одборницима Скупштине општине.“ 
 

⚫ Закључак није реализован. 

 

5. На 32. сједници одржанoj дана 20.07.2020. године, донесен је закључак број: 01-

022-160-1/20 („Службени гласник општине Прњавор“, број 36/20) који гласи:  

„1. Скупштина општине Прњавор задужује Начелника општине да продужи мандат 

Комисије и прошири дјелокруг рада исте на остале елементе пословања предузећа. 

2. Скупштина општине Прњавор тражи од Начелника општине да у функцији 

представника капитала општине, у складу са процедурама, изврши кадровске промјене у 

КП „Парк“ а.д. Прњавор.“ 

 
 ⚫ Реализација закључка је у току, обзиром да је Комисија коју је образовао 

Начелник општине Прњавор проширена и тренутно ради на анализи пословања из чега ће 

проистећи и одговарајући приједлог мјера и кадровских промјена у предузећу. 

 

 

2.3. Активност одборника на сједницама Скупштине општине 

 
Активност одборника 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 2020. години 

 
Р. 

бр. 

 
 

име и презиме одборника 

 

Број дискусија и остало (реплике, нетачни наводи, повреде пословника, питања, 

коментари, испред комисија) по сједницама у 2020. години 

 

Укупно учешће 

 за 2020. годину 
30. 31.  32.  33.  1. ванредна  

диск. остало диск. остало диск. остало диск. остало диск. остало диск. остало 

1. Жељко Симић 2 1 3 3 2 4 1 2  3 8 13 
2. Горан Земун  2 2 2 4 3 1 4   7 11 
3. Дражен Микић 1 1 2 1 1 1  3   4 6 
4. Борислав Петровић             
5. Александар Вуковић             
6. Свјетлана Малић  4 1 1       1 5 
7. Неђељко Живанић 1 3    1     1 4 
8. Вељко Гвозденовић   1 3 1      2 3 
9. Сања Тривалић  20  11  6  5  1  43 
10. Драшко Аулић  1          1 
11. Владо Живковић   2  1  1    4  
12. Милан Петровић 1 1 4 3 3 2     8 6 
13. Славиша Јењић 18 4 11 2 10 3 3 6   42 15 
14. Наташа Видовић             
15. Борко Лукановић 2 2 4 3 5 1 2 3   13 9 
16. Синиша Малешевић             
17. Горан Продановић 3 1 2  4   2   9 3 
18. Богољуб Санчанин             
19. Велибор Тривичевић   3 1 1      4 1 
20. Миро Шикарац             
21. Славиша Милинчић 1 1 1 1 1 1     3 3 
22. Веса Вуковић 1 1 1 2      1 2 4 
23. Боре Митрић 1 1 1  1      3 1 
24. Савко Тубак 1 1 3 1 1 1 1   1 6 4 
25. Милорад Кондић 3 2   3 2 1    7 4 
26. Емсад Пушкар     1 1 1 1   2 2 
27. Бранко Шиканић 3 5 6 1 6 3 2 2   17 11 
28. Невенко Панчић  1 1 1   1    2 2 
29. Бранко Декет 1          1  
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Графикон број 2: Активности одборника по броју дискусија, у 2020. години 
 

 
 

2.4. 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 2020. години, било је укупно 18 изостанака (од стране 10 одборника) са сједница 

Скупштине, који су правдали одсуство, док је 19 одборника Скупштине било присутно на 

свих пет сједница одржаних у 2020. 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 2020. години 
 

Р/бр. Име и презиме одборника присуство и изостанци по сједницама   
Укупно 
изостанака 

30. 

21.2.2020. 
31. 

12.6.2020. 
32. 

20.7.2020. 

33. 
28.10.2020. 

1.ванр. 
31.10.2020. 

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

Изостанци одборника по сједницама 3 1 1 3 10 18 
 

Графикон број 3: Број изостанака одборника са сједница у 2020. години 
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2.5. Трајање засиједања сједница Скупштине општине 
 

У 2020. години одборници Скупштине општине на сједницама су провели 2930 сати, 

што представља 3,7 осмочасовна радна дана.7  
 

 Од тога је: 

- 450 сати утрошено на паузе и   

- 2440 сати на ефективни рад Скупштине. 

У табели број 8. приказани су подаци о: броју сједница, датуму одржавања сједница, 

трајању засиједања сједница, дужини тражених пауза у току засиједања и ефективни рад. 
 

Табела број 8. Подаци о трајању сједница СО-е у 2020. години 
р.бр сједница датум 

одржавања 
кашњење у 

односу на зак. 

почетак (900) 

засиједање 
од-до 

трајање 
засиједања 

дужина 
тражених 

пауза 

ефекти-
вни рад 

вријеме 
рада након 

1500 
1 2 3 5 4 6 7 8 (6-7) 9 

1.  30. 21.02.2020. 015 915 до 1415 500 020 440 - 

2.  31. 12.06.2020. 010 910до 1950 1040 225 815 440 

3.  32. 20.07.2020. 010 910до 1735 825 150 635 235 

4.  33. 28.10.2020. 010 910до 1400 450 015 435 - 

5.    1.ванредна 31.10.2020. 010 1110до 1145 035 - 035 - 

Укупно: у 2020. години 055  2930 450 2440 715 

 

2.6. Колегијум Скупштине општине 
 

У 2020. 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 

шест сједница Колегијума и разматрао 12 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 2020. години 
 

редни број 

сједнице 

датум 

одржавања 

број тачака 

дневног реда 

изостанци 

чланова 
31. 13.02.2020. 2 - 
32. 13.03.2020. 2 - 
33. 05.06.2020. 2 - 
34. 10.07.2020. 2 - 
35. 21.10.2020. 2 - 
36. 29.10.2020. 2 Клуб СДС 

Укупно у 2020. години - 6 сједница 12 1 

 
7 засиједања у 2020. години у просјеку су трајала 5,9 сати. 
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III ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА  

 

Чланом 244. до 248. Пословника o раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, бр. 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 достављала одборницима. 

 

На пет сједница у току 2020. године, у оквиру „Актуелног часа“, постављено је 

(усмено и писмено) укупно 32 одборничка питања.  

 

3.1. Постављена одборничка питања 

  

Сва одборничка питања била су упућена Начелнику општине и Општинској управи 

општине Прњавор, док другим институцијама није било постављања питања. 

 

Од 32 питања 30 је постављено на Актуелном часу, док су два одборничка питања 

упућена путем протокола. Сва одборничка питања прослијеђена су Начелнику општине, 

ради давања одговора.  

На 20 одборничких питања су достављени одговори, док на 12 питања није 

одговорено.  

 

Питања у 2020. години постављали су следећи одборници:  

1.  Горан Земун…………….(самостални одборник) три питања, 

2.  Дражен Микић…………………………...(СНСД) три питања, 

3.  Милан Петровић…………………………...(СДС) три питања, 

4.  Славиша Јењић…………………………….(СДС) три питања, 
5.  Борко Лукановић…………………………..(СДС) три питања, 

6.  Славиша Милинчић…….(самостални одборник) три питања, 

7.  Савко Тубак…………….(самостални одборник) три питања, 

8.  Неђељко Живанић……………………….(СНСД) два питања, 

9.  Невенко Панчић…………………………...(ПДП) два питања, 

10.  Борислав Петровић………………………(СНСД) једно питање, 

11.  Горан Продановић…………………………(СДС) једно питање, 

12.  Велибор Тривичевић………………………(СДС) једно питање, 

13.  Веса Вуковић…………...(самостални одборник) једно питање, 

14.  Бранко Шиканић………..(самостални одборник) једно питање, 

15.  Милорад Кондић.(коалиција Радикално за народ) једно питање, 

16.  Емсад Пушкар……………………………(СДА) једно питање. 

Укупно постављено  32 питања. 
 

У току 2020. године, 13 одборника није постављало одборничка питања. 
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Табела број 10.  Преглед одборничких питања, по сједницама и одборницима 
Р.б
р. 

 

ОДБОРНИК 
Сједнице из 2020. године  

Укупно 
30. 31. 32. 33. 1. ванр.  

1.  Жељко Симић (СНСД)      0 

2.  Горан Земун (самос. одб.) 1у  1 1у  3 

3.  Дражен Микић (СНСД)   1   1 

4.  Борислав Петровић (СНСД)      1 

5.  Александар Вуковић (СНСД)      0 

6.  Свјетлана Малић (СНСД)      0 

7.  Неђељко Живанић (СНСД) 1  1у   2 

8.  Вељко Гвозденовић (самос. одб.)      0 

9.  Сања Тривалић (СНСД)      0 

10.  Драшко Аулић (СНСД)      0 

11.  Владо Живковић (самос.о.)      0 

12.  Милан Петровић (СДС)  1у    3 

13.  Славиша Јењић (СДС)    1у  3 

14.  Наташа Видовић (СДС)      0 

15.  Борко Лукановић (СДС)    1у  3 

16.  Синиша Малешевић (СДС)      0 

17.  Горан Продановић (СДС) 1у   1у  1 

18.  Богољуб Санчанин (самос.о)      0 

19.  Велибор Тривичевић (СДС)  1    1 

20.  Миро Шикарац (НДП)      0 

21.  Славиша Милинчић  (самост.о)  1у    3 

22.  Веса Вуковић (самост.о) 1     1 

23.  Боре Митрић (самост.о.)      0 

24.  Савко Тубак (самост.о.) 1у 1   1у 3 

25.  Милорад Кондић (СРС) 1у     1 

26.  Емсад Пушкар (СДА)      1 

27.  Бранко Шиканић (саамост.o.)      1 

28.  Невенко Панчић (ПДП)      2 

29.  Бранко Декет (нац. мањине)      0 

По сједницама бр. Питања 12 5 8 4 1 30 

Одговорених 2+4у 2+2у 2+1у   4у 1у 18 

Неодговорених 6 1 5 0 0 12 

 

3.2. Неодговорена одборничка питања 

 

Од 32 постављена одборничка питања, у 2020. години, нису достављени одговори  на 

12 питања. 
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Табела број 11. Одборници којима није одговорено на одборничка питања из 2020. године            

сједница година није одговорено на питања: број питања 

30. 2020. Славише Јењића 
Милана Петровића 
Борка Лукановића 
Бранка Шиканића 
Борислава Петровића 
Невенка Панчића 

6 

31. 2020. Невенка Панчића 1 
32. 2020. Милана Петровића 

Славе Јењића 
Борка Лукановића 
Емсада Пушкара 
Славише Милинчића 

5 

Свеукупно неодговрених питања 12 

 
Графикон број 4. Број постављених одборничких питања, по политичким 

субјектима у 2020. години  
 
 

 
 

IV РАДНА ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

4.1. Стална радна тијела Скупштине општине 
 

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 су чиниле 23 

члана, а мушкарци 52 члана.  

Од 75 чланова сталних радних тијела Скупштине општине Прњавор, одборници 

Скупштине чинили су 49 чланова, а осталих је било 26 чланова. 

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

радних тијела биле жене. 

СДС-12
38%

Самостални одб.-10
31%

СНСД-6
19%

ПДП-2
6%

СДА-1
3%

Коалиц. Радикално 
за народ-1

3%

СДС-12

Самостални одб.-10

СНСД-6

ПДП-2

СДА-1

Коалиц. Радикално за 
народ-1
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Раду Скупштине општине у 2020. години претходило је разматрање одређеног броја 

питања на сједницама радних тијела на који начин се настојало обезбиједити ефикаснији 

рад Скупштине општине. 

 У 2020. години седам радних тијела одржало је укупно 14 сједница на којима је 

разматрано 99 тачака дневног реда, док осам радних тијела није одржало ни једну сједницу 

у 2020. години, и то: Комисија за мјесне заједнице, Комисија за вјерска питања, Комисија 

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 активности 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. 

 

Табела број 12. Преглед активности радних тијела у 2020. години 
Р.бр. радно тијело редни број 

сједнице 
датум 

одржавања 
број тачака 

дневног реда 
изостанци 
чланова 

1. Комисија за избор и 
именовање 

36. 21.02.2020. 1 1  
37. 28.10.2020. 3  

  38. 24.12.2020. 1 2 

Укупно 3 сједнице 5 3 
2.  

Статутарно-правна 
комисија 

29. 17.02.2020.  21 1 

30. 10.06.2020.  18 1 

31. 15.07.2020.  13 2 

32. 26.10.2020.  26 1 

33. 30.10.2020.  3 2 

Укупно  5 сједница 81  7 
3. Комисија за привреду    

и финансије 
6. 27.10.2020. 1 -  

Укупно 1 сједница 1 - 
4.   Комисија за друштве-    

  не дјелатности 
9. 18.02.2020. 5 1  

Укупно 1 сједница 5 1 
5. Комисија за награде  

и признања 
6. 14.07.2020. 2 1 

  7. 20.07.2020. 1 - 

Укупно 2 сједнице 3 1 
6. Одбор за борачко-

инвалидску заштиту 
13. 17.02.2020. 2 - 

Укупно 1 сједница 2 - 
7. Савјет за спорт 5. 17.02.2020. 2 2 

Укупно 1 сједница 2 2 
Свеукупно сједница радних 

тијела          
         14 99      14                   

 
4.2. Повремена радна тијела 
 

Скупштина општине је посебним рјешењима, којима је утврђен дјелокруг рада, 
овлашћења и састав, у 2020. години именовала 17 повремених радно тијело, како слиједи: 

1. Савјет за укупно праћење израде измјене и допуне дијела Регулационог плана „У 
зони утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица пута Клашнице – Дервента, 
територија општине Прњавор“ (измjeна и допуна IV), именован на 30. сједници 
21.02.2020. године, 
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2. Комисија за спровођење јавног надметања, број: 01-111-1/20, именована на 30. 
сједници 21.02.2020. године, 

3. Комисија за спровођење јавног надметања, број: 01-111-2/20, именована на 30. 
сједници 21.02.2020. године, 

4. Комисија за спровођење јавног надметања, број: 01-111-3/20, именована на 30. 
сједници 21.02.2020. године, 

5. Комисија за спровођење јавног надметања, број: 01-111-4/20, именована на 30. 
сједници 21.02.2020. године, 

6. Комисија за спровођење јавног надметања, број: 01-111-5/20, именована на 30. 
сједници 21.02.2020. године, 

7. Комисија за спровођење поступка по поновном Јавном конкурсу за избор и 
именовање једног члана  Надзорног одбора ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор, 
именована на 30. сједници 21.02.2020. године, 

8. Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање 
директора ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, именована на 31. сједници 
12.06.2020. године, 

9. Комисија за спровођење јавног надметања, број: 01-111-9/20, именована на 31. 
сједници 12.06.2020. године, 

10. Комисија за спровођење јавног надметања, број: 01-111-10/20, именована на 31. 
сједници 12.06.2020. године, 

11. Комисија за спровођење јавног надметања, број: 01-111-11/20, именована на 31. 
сједници 12.06.2020. године, 

12. Комисија за спровођење јавног надметања, број: 01-111-12/20, именована на 32. 
сједници 20.07.2020. године, 

13. Комисије за спровођење јавног надметања, број: 01-111-13/20, именована на 32. 
сједници 20.07.2020. године, 

14. Комисија за спровођење јавног надметања, број: 01-111-14/20, именована на 32. 
сједници 20.07.2020. године, 

15. Савјет за укупно праћење израдеизмјене дијела Урбанистичког плана „Прњавор“ 
(измјена I), именован на 32. сједници 20.07.2020. године, 

16. Комисијa за за спровођење јавног надметања, број: 01-111-16/20, именована на 33. 
сједници 28.10.2020. године, 

17. Комисијa за за спровођење јавног надметања, број: 01-111-17/20, именована на 33. 
сједници 28.10.2020. године. 

Повремена радна тијела су провела процедуре због којих су именована, а неке 
процедуре су у току. 
 
                                                                                                    

РЕЗИМЕ 
 

   

 Одржане 4 редовне и 1 ванредна сјдница Скупштине општине; 
Размотрено 125 тачака дневног реда на сједницама Скупштине; 
 донесено укупно 157 аката, и то: 
69 одлука; 
 55 закључака; 
 27 рјешења; 
 1 план и 1 измјена и допуне плана; 
 4 програма;  
 Размотрена 23 извјештаја; 
 Размотрене 5 информацијa; 
 Одржано 6 сједница Колегија Скупштине;  
 Постављено 32 одборничка  питања; 
 одговорено на 20 питања; 
 није одговорено на 12 питања;   
Одржано 14 сједница радних тијела, на којима је размотрено 99 тачака 
   дневног реда;  
 Објављено и издато 57 бројева „Службеног гласника општине Прњавор“,      
    са 569 објављених прописа. 
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II ДИО 
 

 ИЗВЈЕШТАЈ 

ЗА 2020. ГОДИНУ СКУПШТИНСКОГ САЗИВА 2020-2024. ГОДИНА  

(у периоду од конституисања до 31.12.2020. године) 

 

Скупштина општине Прњавор је у сазиву 2020-2024. година одржала једну редовну 

(конститутитвну) сједнице Скупштине, 30.12.2020. године на којој је било присутно 29 

одборника, а заступљено је 

- 7 политичких партија и један одборник националних мањина, са сљедећим бројем 

мандата:  

-СНСД................................................................................................................11 мандата,  

-СДС.....................................................................................................................9 мандата,  

-ДНС......................................................................................................................3 мандат,  

-НДП......................................................................................................................2 мандат,  

-СРС ДР В. ШЕШЕЉ...........................................................................................1 мандат,  

-ДЕМОС................................................................................................................1 мандат, 

-СП.........................................................................................................................1 мандат, 

-националне мањине............................................................................................1 мандат. 
 

Списак одборника Скупштине општине Прњавор (скупштинског сазива 2020-2024.  

године):  
1. Жељко Симић, 
2. Свјетлана Малић, 
3. Дражен Микић, 
4. Борислав Петровић, 
5. Немања Лукић, 
6. Драгана Њежић, 
7. Ненад Ђекић, 
8. Сузана Шврака, 
9. Душко Миоданић, 
10. Борис Жижак, 
11. Владо Жунић, 
12. Милан Петровић, 
13. Славиша Милинчић, 
14. Велибор Тривичевић, 
15. Борис Ђурић, 
16. Синиша Малешевић, 
17. Бране Петрушић, 
18. Вукашин Бацковић, 
19. Марина Ђураш, 
20. Ђорђе Прерадовић, 
21. Драган Радић, 
22. Бојан Суботић, 
23. Горан Шарчевић, 
24. Небојша Тодић, 
25. Мирко Буквић, 
26. Милорад Кондић, 
27. Миле Шљивић, 
28. Горан Земун, 
29. Бранко Декет. 
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I  РАД СКУПШТИНЕ НА РЕДОВНИМ СЈЕДНИЦАМА У 2020. ГОДИНИ 
 
 

1.1. Релизација Програма рада Скупштине за 2020. годину  
 

 

У 2020. години Скупштина општине је своје активности планирала у складу са 

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2020. годину, којим су утврђени послови 

и задаци, носиоци послова и рокови за њихово извршавање.  

            Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2020. годину планирано је 

разматрање 73 тема, од којих се 39 односило на нормативни садржај, а 34 теме су се 

односиле на питања извјештајног карактера.  

Од 73 теме које су планиране Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2020. 

годину, на IV квартал, за који период је и рађен Извјештај сазива 2020-2024. година, се 

односи 19 тема. (17 тема нормативног карактера и 2 теме информативног карактера). 

Од 17 тема (из четвртог квартала) реализована је једна тема. Остали број тема  није 

разматран из објективних разлога.  
   

1.2. Рад Скупштине по питањима која нису обухваћена Програмом рада СО у 2020.  

       години 
  

Рад Скупштине општине не може се оцјењивати само на основу планираних и 

реализованих тема по Програму рада, већ по укупном броју разматраних питања која су 

била на дневном реду сједница Скупштине, те по укупном броју донесених одлука, 

закључака и рјешења. 

Поред питања утврђених Програмом рада Скупштине за 2020. годину, Скупштина 

општине је, у 2020. години, разматрала и друга питања која су покренута и иницирана од 

стране овлашћених предлагача, а за које је оцијенила да их треба размотрити.  

Скупштина општине је у 2020. години, донијела 32 акта по питањима која су 

покренута и иницирана од стране овлашћених предлагача, а која нису обухваћена 

Програмом рада Скупштине општине, и то: један закључак и 31 рјешење. 
  

1.3. Нормативна активност 
 

 Чланом 30. Закона о локалној самоуправи дефинисано је да је Скупштина општине 

орган одлучивања и креирања политике општине. У складу са чланом 53. Статута општине 

Прњавор све одлуке, други општи и појединачни акти Скупштине општине Прњавор, 

објављени су у „Службеном гласнику општине Прњавор“.  

Скупштина општине је за извјештајни период, укупно (по Програму и изван 

Програма) донијела једну одлуку и 31 рјешење и један закључак. 

 

 

II  ИЗБОРИ, ИМЕНОВАЊА И РАЗРЈЕШЕЊА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ  

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
 

           Скупштина општине у складу са Законом о локалној самоуправи, Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима, Статутом општине, Одлуком о 

утврђивању критеријума за избор и именовања органа у јавним установама чији је оснивач, 

врши избор, именовања и разрјешења која се односе на: предсједника, потпредсједника и 

секретара Скупштине општине, замјеника начелника, начелнике одјељења општинске 
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управе, чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине општине, директоре и 

чланове управних и надзорних одбора у јавним установама и предузећима чији је оснивач, 

те вршиоце дужности наведених функција, чланове школских одбора у основним и 

средњим школама испред локалне заједнице, и врши друга именовања у складу са посебним 

законским овлашћењима. 

У 2020. години, на једној редовној сједнице, Скупштина општине (мандатног сазива 

2020-2024. година) је донијела укупно 31 рјешења која се односе на избор, именовања и 

разрјешења. 
 

 

III ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА  

 

Чланом 244. до 248. Пословника o раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, бр. 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. У току 2020. године, у оквиру 

„Актуелног часа“, није било постављања одборничких питања.  

 
 

IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
 

4.1. Предсједништво Скупштине 
 

Чланом 29. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник , 

општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17) прописано је да предсједништво Скупштине 

чине предсједник, потпредсједник и секретар Скупштине, а чланом 30. Пословника 

прописано је да Предсједништво Скупштине: 

- утврђује нацрт Програма рада Скупштине; 

- расправља о питањима везаним за рад Скупштине; 

- покреће иницијативу за стављање одређених питања из надлежности Скупштине на 

дневни ред сједнице Скупштине; 

- усклађује рад радних тијела Скупштине; 

- брине се о сарадњи Скупштине са Начелником општине, сарадњи са другим 

јединицама локалне самоуправе, органима и организацијама; 

- обавља и друге послове одређене Пословником. 
 

4.2. Колегиј Скупштине   
 

У извјештајном периоду није одржана ни једна сједница Колегијума Скупштине из 

разлога што је 1. сједница-Конститутивна одржана 30.12.2020. године, а након исте у 2020. 

години није било могућности за заказивањем и одржавањем нових сједница. 
  

4.3. Клубови одборника 
 

Чланом 43. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), прописано је да се у Скупштини образују 

клубови одборника, а да Клуб одборника могу образовати најмање три одборника. 
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У Скупштини општине у 2020. години образована су четири клуба одборника и то:  

- Клуб одборника СНСД - (са 11 одборника),  

- Клуб одборника СДС - (са 9 одборника), 

- Клуб одборника ДНС - (са 3 одборника)  

- Клуб одборника НДП-СП – (са 3 одборника), 

- Клун одборника Независни - (са 3 одборника). 
 

4.4. Стална радна тијела Скупштине општине 
 

У Скупштини општине, по Пословнику о раду Скупштине општине Прњавор,  

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

чланова.  
 

 У 2020. години изабрана је Комисија за избор и именовање. 

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. 
 

Табела број 1. Преглед активности радних тијела у 2020. години 
Р.бр. радно тијело редни број 

сједнице 
датум 

одржавања 
број тачака 

дневног реда 
изостанци 
чланова 

1. Комисија за избор и 
именовање 

1. 30.12.2020. 1 - 
2. 30.12.2020. 2 - 

  3. 30.12.2020. 2 - 
  4. 30.12.2020. 2 - 
  5. 30.12.2020. 2 - 
  6. 30.12.2020. 3 - 

Укупно 6 сједнице 12 -  

 

 

V ТРАЈАЊЕ ЗАСИЈЕДАЊА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, ПРИСУСТВО И  

     АКТИВНОСТ ОДБОРНИКА НА СЈЕДНИЦАМА  

 

5.1. Трајање засиједања сједница 

 

Вријеме трајања засиједања одржане сједнице у 2020. години износило је 235 сати. 

  

Табела 2. Табеларни преглед трајања засиједања по сједницама 
р.бр сједница датум 

одржавања 
засиједање 

од-до 
кашњење у 
односу на 
зак. почет. 

трајање 
засиједања 

дужина 
тражених 

пауза 

ефекти-
вни рад 

вријеме 
рада након 

1500 
1.  1. 30.12.2020. 915 до 1150 015 235 030 205 - 

 

5.2. Активности одборника на сједницама 

 

У табели је приказана 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. 
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Табела 3. Табеларни преглед активности одборника по сједницама у 2020. години 
 

Р. 
бр. 

 
 

име и презиме одборника 

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

у 2020. години 

1. сједница (30.12.2020.) 

дискусија остало 

1. Жељко Симић  1 
2. Свјетлана Малић   
3. Дражен Микић 1 6 
4. Борислав Петровић   
5. Немања Лукић   
6. Драгана Њежић   
7. Ненад Ђекић   
8. Сузана Шврака   
9. Душко Миоданић   
10. Борис Жижак   
11. Владо Жунић   
12. Милан Петровић 5 2 
13. Славиша Милинчић   
14. Велибор Тривичевић   
15. Борис Ђурић   
16. Синиша Малешевић   
17. Бране Петрушић   
18. Вукашин Бацковић   
19. Марина Ђураш   
20. Ђорђе Прерадовић   
21. Драган Радић 1  
22. Бојан Суботић   
23. Горан Шарчевић   
24. Небојша Тодић   
25. Мирко Буквић   
26. Милорад Кондић 2  
27. Миле Шљивић   
28. Горан Земун 1  
29. Бранко Декет  2 
 

5.3. Присуство и изостанци одборника 

 
У 2020. години није било изостанка одборника са сједнице која је одржана 

30.12.2020. године. 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

III ДИО 

 

ИЗВЈЕШТАЈ  

О РАДУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ СО ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Формирање и рад Стручне службе Скупштине општине засновани су на одредбама 

члана 53. Закона о локалној самоуправи, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 

и 36/19) и Статут општине Прњавор,  члан 37. („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 

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“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), у поглављу XIII (чл. 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“, бр. 34/17, 35/17, 1/18, 7/18, 

14/18, 20/18, 21/18, 22/18, 24/18, 13/19, 15/19, 16/19, 20/19, 1/20, 5/20, 8/20, 27/20, 39/20 и 

41/20), систематизована је и Стручна служба Скупштине општине. 

У 2020. години 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, 

- 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, 
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- 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, 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 2020. години Стручна служба Скупштине општине je у складу са законом, 

Статутом општине и Пословником о раду Скупштине општине објавила и издала 57 бројева 

„Службеног гласника општине Прњавор“ и Регистар прописа објављених у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“ у 2020. години. 

 У 2020. години Стручна служба Скупштине општине је објавила укупно 569 

прописа и других аката, од чега је: 

- 189 донесено од стране Скупштине општине,  

- 363 донесено од стране Начелника општине,  

- 12 донесено од стране Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције,  

- 1 доносено од стране Одјељења за просторно уређење, 

- 2 донесен од стране Јавна установа Центар за културу Прњавор,  

- 2 донесена од стране секретара Скупштине општине Прњавор. 
 

„Службени гласник општине Прњавор“ се штампао на ћириличном писму, у 

властитој режији, у пет примјерака, и Стручна служба га је редовно достављала следећим 

корисницима: један примјерак Кабинету начелника, један примјерак Министраству управе 

и локалне самоуправе, један примјерак предсједнику Скупштине општине, један примјерак 

потпредсједнику Скупштине општине и један примјерак  секретару 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 2020. години Стручна служба Скупштине општине је у сарадњи са МЕГ 

Пројектом организовала онлајн обуку одборника на тему „унапређење рада Скупштине 

ЈЛС“ 13. и 14.10.2020. године. 

 
  
I  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 
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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), као и објављивање 

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. 

 

1.1. Учешће грађана у иницирању и доношењу одлука  

 

У 2020. години од стране грађана није било грађанских иницијатива, примједби и 

приједлога за доношење одлука из надлежности Скупштине општине.           

У току 2020. године Скупштини општине нису подношени захтјеви за присуство 

нити је било присуства грађана сједницама Скупштине општине, то посебно због ситуације 

са вирусом корона и поштовања наредби о регулисању рада трговинских, угоститељских, 

занатских, услужних и других објеката и служби на подручју општине Прњавор. 

 

 

II 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, 
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а све захваљујући првенствено раду свих одборника, по потреби чланова радних тијела, 

одборничких клубова и професионалном раду Стручне службе Скупштине оппштине. 

У 2020. 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 модернизацији рада, плану ефикаснијег и рационалнијег рада Скупштине 

општине, чиме би се смањили трошкови штампања скупштинског материјал, трошкова и 

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), као и електронског система за пријављивања одборника за дискусије, реплике, 

нетачне наводе, повреде Пословника и др. 

Стручна служба Скупштине општине је 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.   

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 и одборника националних 

мањина, које учествују у раду Скупштине општине.  

  

 

Обрађивач: Стручна служба СО-е,                                                  

              ПРЕДСЈЕДНИК  

                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


