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I  УВОД 
 

 
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, 36/19 и 61/21) 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 2021. 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 2021. 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 2021. години била је једна оставка на мандат и додјела новог мандата, што значи 
да је у 2021. години у раду Скупштине општине учествовало 26 одборника и три 
одборнице. 

Одборница Сњежана Њежић (СНСД) дала је оставку на мандат, а Милану 
Радуловићу, следећем са листе Политичке партије СНСД-а ЦИК БиХ је додијелио мандат. 

У току 2021. године број одборница са четири смањио се на три, подношењем 
оставке на мандат одборнице Сњежане Њежић. 

 
У току 2021. године, на 4. сједници СО (20.5.2021) разријешен је Жељко Симић, 

предсједник СО-е и Небојша Тодић, потпредсједник СО-е, а изабрани су Мирко Буквић за 
предсједника СО-е и Милорад Кондић, за потпредсједника СО-е. 
 У току 2021. године није било иступања одборника из политичких партија, све 
политичке партије које имају одборнике у Скупштини задржале су освојене мандате на 
изборима 2020. године. 
 
 



3 
 

2.2. Клубови одборника Скупштине општине 
 
 У 2021. години у Скупштини општине дјеловало је пет клуба одборника, како 
слиједи: 

1. Клуб одборника СНСД................................................................................11 чланова, 
2. Клуб одборника СДС..............................................................................девет чланова, 
3. Клуб одборника ДНС.....................................................................................три члана, 
4. Клуб одборника НДП-СП1.............................................................................три члана, 
5. Клуб одборника „Независни“........................................................................три члана. 
 
На 4. редовној сједници Скупштине општине, одржаној 20.05.2021. године, Мирко 

Буквић, одборник у СО (НДП), доставио је писано обавјештење предсједнику Скупштине 
којим обавјештава Скупштину општине Прњавор да напушта Клуб одборника НДП-СП и 
да ће у наредном периоду дјеловати самостално, након чега су, до краја 2021. године, у 
раду Скупштине дјеловала четири клуба одборника, док три одборника (Горан Земун, 
Небојша Тодић и Мирко Буквић) нису били чланови клубова. 

 
2.3. Колегијум Скупштине општине 

 
У 2021. години чланове Колегијума Скупштине општине чинили су: предсједник 

Скупштине, потпредсједник Скупштине и предсједници клубова одборника: Клуба СНСД, 
Клуба СДС, Клуба ДНС, Клуба НДП-СП2 (до 20.5.2021. године) 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. 

 
Табела број 1. Преглед одржаних сједница Колегијума СО-е у 2021. години 

Редни број 
сједнице 

Датум 
одржавања 

Број тачака 
дневног реда 

изостанци 
чланова 

1. 26.01.2021. 1 (НДП-СП) 1 
2. 03.03.2021. 2 (потпредсједник) 1 
3. 05.05.2021. 2 (НДП-СП) 1 
4. 10.06.2021. 4 - 
5. 27.08.2021. 4 - 
6. 09.11.2021. 4 - 
7. 16.12.2021. 4 - 
Укупно 7 сједница 7 3 

 
 
 
 

 
1 Након 20.5.2021. године, Клуб је престао са радом иступањем Мирка Букића из чланства Клуба. 
2 Мирко Буквић, одборник у СО (НДП), напустио je Клуб одборника  НДП-СП 20.5.2021.године, те су након 
20.5.2021. godine у Скупштини дјеловала четири клуба одборника. 
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III НОРМАТИВНА АКТИВНОСТ СКУПШТИНЕ   
 
 
3.1. Сједнице Скупштине општине 
 
 У току 2021. године одржано је укупно осам сједница Скупштине општине, од чега 
седам редовних и једна ванредна сједница, како слиједи: 
 
 2. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 03.02.2021. године, 
 3. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 11.03.2021. године, 
 4. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 20.05.2021. године, 
 5. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 18, 23. и 29.06.2021. године, 
 6. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 08.09.2021. године, 
 7. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 17.11.2021. године, 
 8. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 27.12.2021. године и 
 1. ванредна  сједница Скупштине општине одржана је 29.06.2021. године. 

 
Скупштина општине Прњавор је у 2021. години  разматрала предложене теме, чији 

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

 
Скупштина општине је у 2021. години, на осам одржаних сједница, донијела 

укупно 229 аката, и то:  
-одлука………………………………………………………………………67,  
-програма………………………………………………………………….….9,  
-планова………………………………………………………………………2,  
-рјешења……………………………………………………………………..79,  
-закључака……………………………………………………………………71,  
-мишљења…………………………………………………………………......1. 
 
Поводом Дана општине Прњавор 24. марта, Скупштина општине је, донијела 

Одлуку о додјели општинских награда и признања за 2021. годину, гдје је додијелила: 
- Повељу општине Прњавор са златним грбом општине Прњавор, 
- Повељу општине Прњавор са сребрним грбом општине Прњавор и 
- 20 похвала уз новчане награде од по 300,00 КМ. 

 
3.2. Релизација Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2021. годину 
 

У 2021. години Скупштина општине је своје активности планирала у складу са 
Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2021. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 5/21).  

 
Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2021. годину планирано је 

разматрање 79 тема, од којих се 43 односило на нормативни садржај, а 36 тема се 
односило на питања извјештајног карактера, те утврђени носиоци послова и рокови за 
њихово извршење. 

 
Од 79 планираних тема реализованe су 61 тема или 77,21%, а 18 планираних тема 

или 22,78 % није реализовано. 
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Табела број 2. Теме које нису разматране из Програма рада СО-е за 2021. годину  
 
I КВАРТАЛ  

 
бр. тема 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ /ОДЛУКЕ, ПРОГРАМИ/:  
Одлука о субвенционисању трошкова комуналних услуга прикупљања неопасног отпада из 
стамбених простора социјално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор 

 
 
3 Oдлука о начину и условима давања у закуп земљишта у својини општине Прњавор 

Олдука о информисању у Скупштини општине Прњавор 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ:   
Извјештај Начелника општине о раду у органима предузећа која обављају комуналне
дјелатности за 2020. годину 

1 

 
II КВАРТАЛ 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ:  
Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Прњавор за 2020. 
годину 

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

01.01.2020. године до 31.12.2020. године 
Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника 
Бањалука за период 01.01.2020. до 31.12.2020. година 
 
III КВАРТАЛ 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ /ОДЛУКЕ, ПРОГРАМИ/:   
Одлука о измјени и допуни дијела Регулационог плана „У зони утицаја Магистралног 
пута М-16.1 дионица Клашнице – Дервента, територија општине Прњавор“ (измјена и 
допуна II) 

 
 
 
 
 
3 

Одлука о измјени и допуни дијела Регулационог плана „У зони утицаја Магистралног 
пута М-16.1 дионица Клашнице-Дервента, територија општине Прњавор“ (измјена и 
допуна IV) 
Одлукa о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ 
Дом здравља Прњавор и расписивање Јавног конкурса 
ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ:   
Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01.-30.06.2021. године 2 
Информација о јавном првозу на подручју општине за регистрациони период 
2020/2021. година 
 
IV КВАРТАЛ 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ /ОДЛУКЕ, ПРОГРАМИ/:  
 
5 

Одлука о покретању поступка израде Стратегије развоја општине Прњавор 
Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград“ (измјена VI) 
Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног 
одбора ЈЗУ Дом здравља Прњавор и расписивању јавног конкурса 
Усвајање измјене дијела Урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена I) 
Приједлог Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2022. годину 
ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ: 
Информација о остваривању права бораца, војних инвалида и породица погинулих 
бораца и цивилних жртава рата у општини Прњавор 

1 

Укупно нереализовано тема 18 
 

Табела број 3. Реализација Програма рада СО-е зa 2021. годину по кварталима 
 

квартал број тема реализовано тема није реализовано тема 
I    квартал 43 39 4 
II   квартал 11 7 4 
III  квартал 8 3 5 
IV  квартал 17 12 5 
Укупно тема 79 61 18 
У проценту реализовано  77,21 % 22,78 % 
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3.3. Активности Скупштине по питањима која нису обухваћена Програмом рада    
       СО-е за 2021. годину 

 
Поред питања утврђених Програмом рада Скупштине за 2021. годину, Скупштина 

општине је, у 2021. години, разматрала и друга питања која су покренута и иницирана од 
стране овлашћених предлагача.  

 
Скупштина општине је у 2021. години, донијела укупно 165 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.................................................5, 
- планова....................................................1, 
- рјешења.................................................79, 
- закључака..............................................32, 
- мишљења……………………………….1. 
 
У табели број 4. Приказан је преглед усвојених аката, по сједницама, који нису 

планирани Програмом рада СО-е за 2021. 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 сједницама Скупштине,  у 2021. години 
 

 
акти 

     Усвојено акатапо сједницама 

У
ку
п
н
о
 

У
ку
п
н
о
  Свеу‐

купно по Програму  изван Програма 

2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  1. ванредна 
одлуке  5  3  2  11      2  13  9  1  2  11    7    1  20  47  67 

програми    3  1  2    3          4  5  9 

планови      1    1            1  1  2 

рјешења    16    1    17  8    16  10    8    3    79  79 

закључци  1  7  3  6      24  2  6  3  1  5  9  4      44  27  71 

мишљења        1                            1  1 

  Укупно  6  29  6  22    17  30  23  15  20  3  26  9  19    4  69  160  229 
Свеукупно  35  28  17  53  35  29  28  4  229 

ред. бр. 
сједнице 

одлуке програми планови рјешења мишљења закључци укупно 
аката 

2. 3 3 - 16 - 7 29 

3. 11 2 1 1 1 6 22 

4. - - - 17 - - 17 

5. 13 - - 8 - 4 25 

6. 1 - - 16 - 2 19 

7. 11 - - 10 - 5 26 

8. 7 - - 8 - 8 23 

1. ванредна 1 - - 3 - - 4 

8 сједница 47 5 1 79 1 32 165 
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3.4. Акти који нису добила потебну већину гласова одборника, у 2021. години 
 

Скупштина општине Прњавор у 2021. години није усвојила следећа  акта 
разматрана на сједницицама СО-е, како слиједи: 

 
1. На 4. редовној сједници, одржаној 20.5.2021. године, није усвојено: 
- Скраћени записник са 3. редовне сједнице Скупштине општине, 
- Рјешење о именовању Свјетлане Кузмановић за в.д. начелника Одјељења за 

општу управу, 
- Рјешење о именовању Љубише Шикарца за в.д. начелника Одјељења за локални 

економски развој и друштвене дјелатности, 
- Рјешење о именовању Брана Жунића за в.д. начелника Одјељења запросторно 

уређење, 
- Рјешење оименовањуАлександра Његомировића за в.д. начелника Одјељења за 

финансије, 
- Рјешење о именовању Далибора Прерадовића за в.д. начелника Одјељења 

застамбено-комуналне послове и инвестиције, 
- Рјешење о именовању Срђана Томића за в.д. начелника Одјељења заборачко-

инвалидску заштиту, 
- Рјешење о именовању Мише Вујића за в.д. начелника Одјељења за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство, 
- Рјешење о именовању Миреле Милијаш за в.д. начелника Одјељења за 

инспекцијске послове. 
 
2. На 5. редовној сједници, одржаној 18.6, 23.6. и 29.6.2021. године, није усвојено: 
- Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, за 2020. годину, 
- Извјештај о раду ЈУ Центар за културу Прњавор за 2020. годину, 
- Програм рада  ЈУ Центар за културу Прњаор за 2021. годину, 
- Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2020. годину, 
- Програм рада ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2020. годину, 
- Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко-

инвалидске заштите у општини Прњавор за 2020. годину, 
- Извјештај о изршењу буџета општине Прњавор за период 1.1 до 31.12.2020. 

године, 
 - Извјештај о реализацији Плана капиталних улагања  на подручју општине 
Прњавор у 2020. години, 
 - Извјештај о реализацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне 
потрошње за 2020. годину, 
 - Извјештај о реализацији Програма одржавања локалне путне мреже за 2020. 
годину, 
 - Информација о утрошку средстава у ФК „Љубић“ прњавор, 
 - Извјештај о коришћењу новчаних средстав прикупљених по основу прихода од 
посебних водних накнада у 2020. години, 
 - Извјештај о утрошку новланих средстава која потичу од прихода од посебних 
намјена за шуме, 
  

3. На 6. редовној сједници, одржаној 8.9.2021. године, није усвојено: 
 - Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 346/1, к.о. Околица) 
у својини општине Прњавор, 
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 - Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. бр. 346/1, 
к.о. Околица), 
 - Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 346/3, к.о. Околица) 
у својини општине Прњавор, 
 - Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. бр. 346/3, 
к.о. Околица), 
 - Годишњи Програм рада јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 
радну 2021/2022. годину. 
 

4. На 7. редовној сједници, одржаној 17.11.2021. године, није усвојено: 
 - Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 160 и к.ч. бр. 161 к.о Коњуховци) у 
својини општине Прњавор. 
 

5. На 8. редовној сједници, одржаној 27.12.2021. године, није усвојено: 
 - Нацрт Одлуке о усвајању ребаланса буџета  општине Прњавор за 2021. годину, 
 - Нацер Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2021. 
годину. 
 
3.5. Закључци Скупштине општине Прњавор 
 
 Скупштина општине Прњавор је у 2021. години увојила 71 закључак, од којих се 
већина односила на давање сагласности на програме и планове рада јавних установа и 
предузећа чији је оснивач Скупштина општине, усвајање извјештаја, информација,  
усвајање нацрта одлука, као и закључака по којима треба поступати. 
 

Преглед закључака,  Скупштине општине Прњавор, усвојених у току 2021. године, 
по сједницама, из којих проистиче потреба реализације: 

 

1.На 2. сједници одржанoj дана 3.2.2021. године, донесен је закључак 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 5/21): 

„1) Овлашћује се Стручна служба Скупштине општине Прњавор, да заједно са 
предлагачима, односно обрађивачима нацрта, приједлога и других аката из надлежености 
Скупштине општине, који су упућени на 2. сједницу Скупштине општине, прије 
потписивања и њиховог објављивања у „Службеном гласнику општине Прњавор“, изврши 
исправке правопсиних, техничких и других грешака. 

2) Обавезују се предлагачи, осносно обрађивачи аката из надлежности Скупштине 
општине, да текстове општих и други аката које се подносе у скупштинску процедуру, 
усклађују са Правилима за израду закона и других прописа Републике Српске.“ 

 
2.На 2. сједници одржанoj дана 3.2.2021. године, донесен је закључак 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 5/21): 
„1) Скупштина општине Прњавор усваја Иницијативу Начелника општине за 

измјену Статута општине Прњавор. 
2) Скупштина општине задужује Статутарно-правну комисију да сачини нацрт 

Одлуке о измјени Статута општине Прњавор и достави у скупштинску процедуру.“ 

 
3.На 3. сједници одржанoj дана 11.3.2021. године, донесен је закључак 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 10/21): 
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„1. Скупштина општине Прњавор усваја План активности на превазилажењу 
пропуста и неправилности утврђених у Извјештају o проведеној финансијској ревизији 
Општине Прњавор за период 01.01-31.12.2019. године. 

2. Закључак о усвајању Плана активности на превазилажењу пропуста и 
неправилности утврђених у Извјештају o проведеној финансијској ревизији Општине 
Прњавор за период 01.01-31.12.2019. године, доставиће се Главној служби за ревизију 
јавног сектора Републике Српске.  

3. Скупштина општине Прњавор тражи од Начелника општине да након 
реализације Плана активности на превазилажењу пропуста и неправилности утврђених у 
Извјештају o проведеној финансијској ревизији Општине Прњавор за период 01.01-
31.12.2019. године, Скупштини поднесе Извјештај.“ 

 
4.На 3. сједници одржанoj дана 11.3.2021. године, донесен је закључак  

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 10/21) 
 „1. Скупштина општине Прњавор упознала се са усменом Информацијом 
Начелника општине Прњавор о стању у „Рибњак“ а.д. Прњавор.  
 2. Скупштина општине тражи од свих надлежних органа у стечајном поступку који 
је у току, да се обуставе поступци продаје државног земљишта које користи   „Рибњак“ 
а.д. Прњавор до окончања судских и других поступака.  
 3. Скупштина општине Прњавор тражи од надлежних органа да се проведе хитна 
истрага у циљу разоткривања начина и незаконитог присвајања државне имовине, као и да 
се санкционишу сви који су довели до таквог стања. „ 

 
5.На 3. сједници одржанoj дана 11.3.2021. године, донесен је закључак   

 „1. Скупштина општине Прњавор тражи од ЈП „Шуме Српске“ – ШГ Градишка да 
за следећу сједницу Скупштине општине Прњавор припреми и достави информацију о 
стању локалних путева у мјестима гдје се врши експлоатација шумских сортимената са 
подручја општине Прњавор. 
 2. Тражена Информација треба да садржи преглед изведених радова на поменутим 
путевима као и мјере за санацију истих у наредном периоду. 
 3. Скупштина општине Прњавор обавезује предсједника Скупштине општине 
Прњавор да се тражена информација уврсти у дневни ред 4. сједнице Скупштине опшине 
Прњавор, те за исту упути позив за присуство на сједници директору ШГ Градишка и 
управнику РЈ Прњавор.“ 

 
6.На 5. сједници одржанoj дана 18, 23. и 29.6.2021. године, донесен је закључак 

(Службени гласник општине ПРњавор“, број 38/21): 
 „1. Скупштина општине Прњавор тражи да сва удружења из области 
борачко-инвалидске заштите која примају средства (грант) из буџета општине 
Прњавор, доставе извјештаје о свом раду од свог оснивања до дана одржавања 
сједнице Скупштине. Рок за достављање извјештаја је 30 дана, рачунајући од дана 
пријема Закључка. 
 2. Обавезује се предсједник Скупштине општине Прњавор да након 
достављања тражених извјештаја Скупштини општине Прњавор закаже посебну 
сједницу Скупштине општине на којој ће бити присутни представници свих 
борачких удружења на којој ће се разматрати достављени извјештаји. 
 3. Друга тачка дневног реда посебне сједнице била би изградња Централног 
споменика  за погинуле борце.“ 
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7.На 6. сједници одржанoj дана 18.9.2021. године, донесен је закључак 
(Службени гласник општине ПРњавор“, број 33/21): 
 „Скупштина општине Прњавор задужује представнике општине Прњавор у 
Скупштини акционара и Надзорном одбору Јавног предузећа „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања 
Лука да покрене поступак којим би се из нераспоређене добити исплатила 
припадајућа дивиденда општини Прњавор, а из те дивиденде измириле обавезе К.П. 
Парк, а.д. Прњавор према Јавном предузећу „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука.“ 

 
8.На 7. сједници одржанoj дана 17.11.2021. године, донесен је закључак 

(Службени гласник општине Прњавор“, број 39/21): 
„Скупштина општине Прњавор тражи од начелника општине Прњавор да 

у року од 15 (петнаест) дана Скупштини достави информацију са одговорима на 
сљедећа питања која се односе на започету санацију-реконструкцију локалног путног 
правца у Печенег Илови, дионица Шерег Илова-Јованићи (центар насељеног 
мјеста), због чега су становници Печенег Илове упутили петицију начелнику 
општине Прњавор и Скупштини општине Прњавор: 

а) Ко је и коме издао налог да се крајем 2019. године изврши раскопавање пута у 
обиму у којем је то урађено? 

б) Зашто започети радови нису завршени до данашњег дана? 
в) Да ли су радови започети у складу са актом начелника општине Прњавор или 

Скупштине општине Прњавор? 
г) Да ли су и колико плаћени до сада изведени радови? 
д) Да ли су била планирана и обезбијеђена финансијска средства за санацију 

пута? 
е) Када ће се завршити започета санација- реконструкција пута у Печенег 

Илови, дионица Шерег Илова-Јованићи?“ 

 
9.На 7. сједници одржанoj дана 17.11.2021. године, донесен је закључак 

(Службени гласник општине ПРњавор“, број 39/21): 
 „Скупштина општине Прњавор тражи од Полицијске станице Прњавор да 
истражи да ли су  потписи наведени у Петицији становника Печенег Илове 
фалцификовани и ако јесу ко фалцификовао исте. 

 
10.На 7. сједници одржанoj дана 17.11.2021. године, донесен је закључак 

(Службени гласник општине ПРњавор“, број 39/21): 
„Скупштина општине Прњавор тражи од начелника општине Прњавор да 

распише јавни позив грађанима који су дали новац за реконструкцију и санацију 
путева на општини Прњавор, а који до дана данашњег нису завршени.“ 

 
11.На 7. сједници одржанoj дана 17.11.2021. године, донесен је закључак 

(Службени гласник општине ПРњавор“, број 39/21): 
„Скупштина општине Прњавор тражи од Јавног предузећа „Путеви Републике 

Српске“ да доставе податак да ли су и колико новчаних средстава достсавили за санацију 
наведеног путног правца.“ 

 
12.На 8. сједници одржанoj дана 27.12.2021. године, донесен је закључак 

(Службени гласник општине ПРњавор“, број 44/21): 
 „Скупштина општине Прњавор тражи да се исплати припадајућа добит општини 
 Прњавор од стране Регионалне депоније ЈП „Деп-от“ д.о.о. Бања Лука.“ 
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13.На 8. сједници одржанoj дана 27.12.2021. године, донесен је закључак 
(Службени гласник општине ПРњавор“, број 44/21): 

„Скупштина општине Прњавор задужује начелника општине Прњавор да покрене 
питање кривичне одговорности одговорних лица у ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука по 
основу причињене штете по Пресуди Окружног привредног суда Бања Лука број: 57 0 
ПС 111 423 14 ПС од 08.04.2019. године.“ 
 
 НАПОМЕНА: О реализацији закључака Скупштине општине Прњавор за 2021. 
годину биће урађена посебна Информација и одборницима достављена на увид и 
разматрање. 
 
3.6. Трајање засиједања сједница Скупштине општине 
 

У 2021. години одборници Скупштине општине на сједницама су провели 5902 
сати, што представља 7,37 осмочасовних радних дана. 

 

У табели број 6. приказани су подаци о трајању засиједања сједница и број 
тражених пауза у току засиједања. 

 
Табела број 6. Подаци о трајању сједница СО-е у 2021. години 

 

р. 
бр. 

сједница датум 
одржавања 

засиједање 
од-до 

трајање 
засиједања 

број пауза 

1 2 3 4 5 6 
1. 2. редовна 3.2.2021. 0922 до 1415 453 3 
2. 3. редовна 11.3.2021. 0911 до 2000 1049 3 
3. 4. редовна 20.5.2021. 0915 до 1707 752 8 
4. 5. редовна   18.6.2021.  

23.6.2021.  
и 29.6.2021. 

0915 до 1610 655 9 

5. 1. ванредна   29.6.2021. 0910 до1155 245 2 
6. 6. редовна 8.9.2021. 0920до 1410 450 5 
7. 7. редовна 17.11.2021. 900 до 1800  900 7 
8. 8. редовна 27.12.2021. 1000 до 2158 1158 5 
Укупно: у 2021. години – 8 сједница 5902 42 

 
 

IV ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 
 
4.1. 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. 
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 У 2021. години, на осам одржаних сједница, у оквиру „Актуелног часа“, 
постављено је (усмено и писмено) укупно 62 одборничка питања.  
 

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

 
Табела број 7. Преглед одборничких питања 

Ред. број сједнице 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. укупно 

По сједницама бр. питања 12 15 1 17 7 5 5 62 

Одговорених 12 14 0 11 6 0 0 43 

Неодговорених 0 1 1 6 1 5 5 19 
 
4.2. Иницијативе 
 
 У току 2021. године Скупшти општине Прњавор упућене су три иницијативе: 

- Иницијатива одборника Мирка Буквића (НДП), да се уреди дјечије игралиште у 
Новом насељу у Поточанима,  

- Иницијатива Демократскоиг народног савеза, за јавно снимање сједница 
Скупштине општине Прњавор, 

- Иницијатива Мјесне заједнице Кулаши-Поповићи, за назив планинарског дома 
„Душко Смиљанић Дуле“,  

 Реализација истих је у току. 
 
 
V РАДНА ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
 
5.1. 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 чине 17 члана, а 
мушкарци 58 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 2021. години претходило је разматрање одређеног 

броја питања насједницама радних тијела на који начин се настојало обезбиједити 
ефикаснији рад Скупштине општине. 
 У 2021. години 15 радних тијела одржало је укупно 38 сједница на којима је 
разматрано 156 тачака дневног реда. 

 
 На 4. сједници Скупштине општине Прњавор одржаној дана 20. маја 2021. дошло је 
до промјене чланова Комисије за избор и именовање (разријешени су: Дражен Микић, 
Борис Жижак, Небојша Тодић, Милан Петровић и Горан Шарчевић) и именована  
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Комисија у саставу: Милан Петровић, предсједник, Горан Шарчевић, замјеник 
предсједника, Вукашин Бацковић, Миле Шљивић и Милорад Кондић. 
  
 На 5. сједници Скупштине општине одржаној дана 18. јуна 2021. дошло је до 
промјене једног члана Комисије за привреду и финансије3, тако да је умјесто Драгане 
Њежић, на мјесто члана Комисије именован Мирко Буквић.  
 На истој сједници је у Одбор за људска права, представке и притужбе умјесто 
Драгане Њежић, за члана именован Славиша Милинчић4. 

 
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 8. Преглед активности радних тијела у 2021. години 

 
Р.бр. радно тијело редни број 

сједнице 
датум 

одржавања 
број тачака 
дневног реда 

изостанци 
чланова 

1.  
 
 
 
 
 
Комисија за избор и 
именовање 

7. 5.1.2021. 2 1  
8. 3.2.2021. 14  
9. 19.5.2021. 4 1 
10. 20.5.2021. 5  
11. 20.5.2021. 1  
12. 20.5.2021. 1  
13. 21.5.2021. 1  
14. 18.6.2021. 6  
15. 8.9.2021. 4  
16. 8.9.2021. 1  
17. 17.11.2021. 5  
18. 17.11.2021. 1  
19. 17.11.2021. 1  
20. 27.12.2021. 5 2 

Укупно 14 сједница 51 4  
2.  

Статутарно-правна комисија 
1. 16.2.2021. 3  
2. 10.3.2021. 15  
3. 18.5.2021. 1  
4. 16.6.2021. 21  
5. 6.9.2021. 13  

Укупно 5 сједница 53 - 
3. Комисија за привреду и 

финансије 
1. 17.2.2021. 3 2 
2. 8.3.2021. 2  
3. 24.12.2021. 5 2 

Укупно 3 сједнице 10 4 
4. Комисија награде и признања 1. 16.2.2021. 3 1  

2. 10.3.2021. 2 - 

Укупно 2 сједнице 5 1 
5. Савјет за спорт 1. 16.2.2021. 3 1  

2. 8.3.2021. 1 2 
Укупно 2 сједнице 4 3 

 
 

3 Именован нови члан Комисије из разлога што је Драгана Њежић, одборница у СО-е (СНСД) дала оставку 
на мандат. 
4Именован нови члан Одбора из разлога што је Драгана Њежић, одборница у СО-е (СНСД) дала оставку на 
мандат.  
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Р.бр. радно тијело редни број 
сједнице 

датум 
одржавања 

број тачака 
дневног реда 

изостанци 
чланова 

6. Комисија за друштвене 
дјелатности 

1. 17.2.2021. 3 2 

2. 9.3.2021. 1 1 

Укупно 2 сједнице 4 3 
7. Одбор једнаких могућности 1. 15.2.2021. 3  

  2. 13.5.2021. 2 2 
Укупно 2  5 2 

8. Одбор за борачко-инвалидску 
заштиту 

1. 12.2.2021. 3 1 

Укупно 1 сједницу 3 1 
9. Етички одбор 1. 15.2.2021. 3  

Укупно 1 сједницу 3 - 
10. Комисија за мјесне заједнице 1. 15.2.2021. 3  

Укупно 1 сједницу 3 - 
11. Комисија за питања младих 1. 12.2.2021. 3  

Укупно 1 сједницу 3 - 
12. Комисија за вјерска питања 1. 16.2.2021. 3  

Укупно 1 сједницу 3 - 
13. Одбор за људска права, 

представке и притужбе 
1. 15.2.2021. 3 1 

Укупно 1 сједницу 2 1 
14. Одбор за регионалну и 

међународну сарадњу 
1. 15.2.2021. 3 1 

Укупно 1 сједницу 3 1 
15. Савјет за културу 1. 16.2.2021. 3 2 

Укупно                       1 сједиицу 3 2 

Свеукупно сједница радних 
тијела 

  
       38   

  
156 

 
         22   

 
5.2. Повремена радна тијела 
 

Скупштина општине је посебним рјешењима, којима је утврђен дјелокруг рада, 
овлашћења и састав, у 2021. години именовала 16 повремених радно тијело, како слиједи: 

 
1. Комисија за спровођење поступка по јавноом огласу за именовање једног члана 

ОИК Правор, („Службени гласник општине Прњавор“, број 5/21), 
2. Савјет за укупно праћење израде измјене Одлуке о усвајању Урбанистичког 

пројекта „Ново градскомгробље“, („Службени гласник општине Прњавор“, број 
10/21), 

3. Комисија за примопредају дужности између предсједника Скупштине општине 
Прњавор, („Службени гласник општине Прњавор“, број 25/21), 

4. Комисија за примопредају дужности између директора ЈЗУ Дом здравља Прњавор, 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 27/21), 

5. Комисија за спровођење јавног надметања, („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 28/21), 

6. Комисија за спровођење јавног надметања, („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 28/21), 
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7. Комисија за спровођење јавног надметања, („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 28/21), 

8. Комисија за спровођење јавног надметања, („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 28/21), 

9. Комисија за провођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање 
секретара Скупштине општине Прњавор, („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 32/21), 

10. Комисија за провођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање 
директора ЈЗУ Дом здравља Прњавор, („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 32/21), 

11. Комисија за примопредају дужности између разријешеног и в.д. директора ЈУ 
Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 32/21), 

12. Комисија за спровођење јавног надметања, („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 32/21), 

13. Комисија за спровођење јавног надметања, („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 32/21), 

14. Савјет за укупно праћење израде измјене Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ 
(измјена VII , („Службени гласник општине Прњавор“, број 32/21), 

15. Комисија за обраду захтјева за додјелу стипендија („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 44/21), 

16. Савјет за укупно праћење израде измјене дијела Урбанистичког плана „Прњавор“ 
(измјена I), („Службени гласник општине Прњавор“, број 44/21), 

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, 36/19 
и 61/21) 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, 13/19, 16/19, 20/19, 1/20, 5/20, 8/20, 27/20, 39/20, 41/20, 
55/20, 11/21, 19/21, 21/21, 25/21, 30/21, 31/21 и 4/22), као и ранијим правилницима, који је 
донио Начелник општине, систематизована је и Стручна служба Скупштине општине. 
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У 2021. години Стручна служба Скупштине општине је обављала послове из своје 
надлежности: 

 
- 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, 
- 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 одсјека, 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 додјелу награда и признања 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 2021. години Стручна служба Скупштине општине je објавила и издала 44 броја 

„Службеног гласника општине Прњавор“ и Регистар прописа објављених у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“ у 2021. години. 
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У 2021. години Стручна служба Скупштине општине је објавила укупно 633 
прописа и других аката, од чега је: 

- 229 донесено од стране Скупштине општине,  
- 388 донесено од стране Начелника општине,  
- 6 донесено од стране Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције,  
- 4 донесен од стране Јавна установа Центар за кулуру Прњавор, 
- 3 донесен од стране Јавна установа Центар за социјални рад Прњавор,  
- 3 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 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 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. 

 
 

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. 
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Скупштина општине на тај начин обезбјеђује јавност рада Скупштине на потпун и 
квалитетан начин. 
 
7.1. Учешће грађана у иницирању и доношењу одлука  
 

У 2021. години од стране грађана поднесена је једна петиција Скупштини општине 
и Начелнику општине, од стране грађана Печенег Илове.           

У току 2021. године Скупштини општине нису подношени захтјеви за присуство 
нити је било присуства грађана сједницама Скупштине општине. 
 
 
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 упроцесу 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 2021. 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 иполитички 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, каои 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 
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стандарда потребна јеподршка 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 ефикасностСкупштине општин 

 
 
                                                       

 

РЕЗИМЕ 
 
 

   

 Одржане 7 редовне и 1 ванредна сјдница Скупштине општине у 2021. години; 
 Одржано 38 сједница радних тијела СО Прњавор; 
 Одржано 7 сједница Колегија Скупштине;  
 Донесено укупно 229 аката, и то: 
 67 одлука; 

      9 програма; 
 2 план; 
 71 закључак; 
 79 рјешења; 
 1 мишљење;  
 Објављена 44 броја Службеног гласника општине Прњавор; 
 Објављено 633 прописа и других акат у Службеном гласнику општине Прњавор; 
 Постављено 62 одборничка  питања. 
 

  
 

        
 
Обрађивач: Стручна служба СО-е, 
 

        ПРЕДСЈЕДНИК  
                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
        Жељко Симић, мастер политикологије 


