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ИНФОРМАЦИЈА 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧАКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР  

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 

УВОД 
 

 Стручна служба Скупштине општине је у складу са надлежностима, на основу података 
за које води евиденцију Стручна служба и података достављених од стране Кабинета 
начелника општине, сачинила Информацију о реализацији закључака Скупштине општине 
Прњавор за 2021. годину. 
 На 10. редовној сједници Скупштине општине, одржаној 2.3.2022. године, усвојен је 
Извјештаја о раду Скупштине општине Прњавор, сталних радних тијела Скупштине и Стручне 
службе Скупштине општине, за 2021. годину, у којем стоји напомена да ће о реализацији 
закључака Скупштине општине Прњавор за 2021. годину бити урађена посебна Информација 
и одборницима достављена на увид и разматрање. 
 
 Подаци из ове информације имају за циљ упознавање одборника Скупштине општине 
Прњавор са статусом закључака које је Скупштина општине усвојила у 2021. години.  
 На овај начин одборници имају преглед колико су закључака усвојили, колико је 
реализовано закључака и колико је закључака који нису доспјели за реализацију или је 
реализација у току. 
 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАКЉУЧАКА 
 
 

У складу са Пословником о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Стручна служба Скупштине општине је, на 
основу достављених података о статусу закључака од стране Кабинета начелника општине, из 
надлежности Начелника, припремила Информацију о реализацији закључака које је 
Скупштине општине Прњавор усвојила у 2021. години.  

 
Скупштина општине Прњавор је у 2021. години одржала укупно девет сједница (осам 

редовне и једну ванредну сједницу Скупштине општине), како слиједи: 
- 2. сједница…………………………………….одржана 3.02.2021. године, 
- 3. сједнциа...………………………………….одржана 11.03.2021. године, 
- 4. сједнциа……………………………………..одржана 20.05.201. године, 
- 5. сједница…………………………...одржана 18, 23. и 29.6.2021. године, 
- 1. ванредна сједница………………….……….одржана 29.6.2021. године, 
- 6. сједница…………………..……….…………..одржана 8.9.2021. године, 
- 7. сједница…………………………….………одржана 17.11.2021. године, 
- 8. сједница…………………………………….одржана 27.12.2021. године.  

 
 На наведним сједницама Скупштина општине је донијела 71 закључак, од чега 50 
закључака се односило на давање сагласности на програме и планове рада јавних установа и 
предузећа чији је оснивач Скупштина општине, усвајање извјештаја, информација, док за 21 
закључак је произилазила обавеза поступања по истим.  
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 Од укупног броја донесених закључака (21) по којима је потребно поступити, на 
надлежност Начелника општине односи се 12 закључака, на надлежност Скупштине општине 
односи се седам закључака и на надлежност других институција односе се два закључка. 

 
Из надлежности Скупштине општине, од седам закључака: 
- реализовано…………………………………………..3 закључка, 
- није реализовано……………………………………..2 закључак, 
- реализација у току ……………………….………….2 закључак. 
 
Из надлежности Начелника општине, од………….12 закључака: 
- реализовано …………………………………………7 закључака,  
- у току реализације је ……………………………….4 закључака, 
- није реализовано…………………………………….1 закључака. 
Из надлежности других институција, од два закључка оба су реализована. 
 

Табела број 1. Преглед усвојени закључака по сједницама Скупштине,  у 2021. години 
 

 
акти 

     Усвојено закључака по сједницама у 2021. години 

У
ку
п
н
о
 

У
ку
п
н
о
  Свеу‐

купно закључци по којима 
треба поступати 

закључци о давању сагласности, усвајање 
извјештаја, информација, планова… 

2.  3.  5.  6.  7.  8. 
закључци  6  2  4  5  1  26  2  7  4  2  4  8  21  50  71 

Свеукупно  8  9  27  9  6  12  71 
 

 На основу изнесених података од укупног броја донесених закључака по којима је 
потребно поступити, може се закључити да су закључци које је усвојила Скупштина општине 
у већини реализована или је њихова реализација у току, те да само три закључака  нису 
реализована. 

 
У наредној табели приказани су усвојени закључцџи Скупштине општине Прњавор из 

2021. године по сједницама, са назначеном надлежности за реализацију, степену реализације 
закључака, бројем закључак и „Службеног гласника општине Прњавор“ у којем су објављени.

21

50

Усвојено закључака Скупштине општине у 2021. години

закључци по којима је 
потребно поступити

закључци о давању 
сагласности, усвајање 
извјештаја, 
информација, 
планова…



 

Статистички приказ реализације закључака Скупштине општине Прњавор за 2021. годину: 
Р.бр. закључци надлежност реализација 

2. сједница - 3.2.2021. година - закључци објављени у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број 5/21 
 

1. Закључак број: 01-022-6/21: 
„1. Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2021. годину 

суштински, формално и правно-технички је прихватљив за даљу скупштинску 
процедуру. 

2. Скупштина општине обавезује Начелника општине да у року до 15 дана 
проведе јавну расправу о нацрту Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 
2021. годину.“  

Начелник 
општине 

 

Реализовано, у скупштинску процедуру је упућен 
приједлог Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор 
за 2021. годину и усвојен. („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 10/21) 

2. Закључак број: 01-022-7/21: 
„Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2021. годину 

суштински, формално и правно-технички је прихватљив за даљу скупштинску 
процедуру.“ 

Начелник 
општине 

Реализовано, у скупштинску процедуру је упућен 
приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор 
за 2021. годину и усвојен. („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 

3. Закључак број: 01-022-8/21: 
„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.“ 

СО-е и 
Општинска 

управа општине 
Прњавор 

Тачка 1. закључка реализована 
 
 
 
 
 
 
Тачка 2. закључка реализација континуирано 

4. Закључак број: 01-022-9/21: 
„Нацрт Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа д.о.о. Прњавор 

суштински, формално и правно-технички је прихватљив за даљу скупштинску 
процедуру.“ 

Начелник 
општине 

Закључак није реализован. 
У скупштинску процедуру није упућен приједлог акта. 

5. Закључак број: 01-022-15/21: 
„Нацрт Одлуке о оснивању Јавне установе Центар за културу Прњавор-

Пословна јединица „Завичајни музеј у Прњавору“ суштински, формално и 
правно-технички је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.“ 

Начелник 
општине 

Закључак реализован, у скупштинску процедуру упућен 
је приједлог Одлуке о оснивању Музејске збирке „Зави- 
чајни музеј у Прњавору“ у саставу ЈУ Центар за културу 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 
10/21) 

6. Закључак број: 01-022-24/21: 
„1. Скупштина општине Прњавор усваја Иницијативу Начелника општине 

за измјену Статута попштине Прњавор. 
2. Скупштина општине задужује Статутарно-правну комисију да сачини 

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

СО-е 
Статутарно-

правна 
комисија 

Закључак није реализован, до израде Информације о 
реализацији закључака СО за 2021. годину, у 
скупштинску процедуру није упућен нацрт Статута. 
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3. сједница - 11.3.2021. година - закључци објављени у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број  10/21 
 

7. Закључак број: 01-014-270-1/20: 
„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.“ 

 

Начелник 
општине 

реализовано 

8. Закључак број: 01-022-26/21: 
„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.“ 
 

Начелник 
општине 

реализовано 

9. Закључак број: 01-022-2.1/21: 
„1. Скупштина општине Прњавор је сагласна да се у циљу превазилажења 

различитих ставова одборника у Скупштини општине Прњавор, у погледу 
тешкоћа око примјене Одлуке о установљавњу и додјели општинских признања и 
награда („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 40/13 и 17/14) приједлог за 
награде и признања, поред имена наведених у Извјештају Комисије за награде и 
признања, за додјелу „ПОХВАЛА за несебичан, хуман и примјерен рад као 
бораца и припадника ратних јединица ВРС, гдје су се се истицали за вријеме 
Одбранбено-отаџбинског рата, те на тај начин дали немјерљив допринос за 
одбрану Републике Српске, збрињавајући тешко рањене борце, благовремено и 
на крајње одговоран начин радили на очувању људских живота“, допуни са 
именом др Фигурек Михајло.“ 

 

СО-е Закључак реализован. 
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10. Закључак број: 01-022-40.1/21: 
„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.“ 

СО-е 
предсједник 

Реализација у току. 
Тражена информација је враћена ЈП „Шуме Српске“ – 
ШГ Градишка на дораду јер иста није била потпуна. 
До израде Информације о реализацији закључака СО за 
2021. годину, нова информација од ЈП „Шуме Српске“ 
– ШГ Градишка није достављена. 

5. сједница- 18, 23. и 29.6.2021. година - закључци објављени у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број  38/21 
 

11. Закључак број: 01-022-98-1/21: 
„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.“ 

СО-е 
предсједник 

Реализација у току.  
Закључак је достављен свим удружењима из области 
борачко-инвалидске заштите која примају средства 
(грант) из буџета општине Прњавор, да по истом 
поступе и Скупштини доставе тражене извјештаје. 
Након комплетирања тражених извјештаја предсједник 
Скупштине ће исте упутити у скупштинску процедуру. 

6. сједница -8.9.2021. година - закључци објављени у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број  33/21 
 

12. Закључак број: 01-022-128/21:  
„Нацрт Пословника о раду Скупштине општине Прњавор суштински, 

формално и правнотехнички прихватљив је за даљу скупштинску процедуру.“ 

СО-е 
предсједник 

Закључак није реализован. 
Како у скупштинску процедуру  није упућен приједлог 
Пословника, до израде Информације није  поново 
упућен ни нацрт Пословника, како је прописано чланом 
189. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор. 

13. Закључак број: 01-022-143/21:  
„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 изнераспоређене 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.“ 

представник 
општине 
Прњавор у 
Скупштини 
акционара и 
Надзорни одбор
ЈП „ДЕП-ОТ“ 
д.о.о. Б.Лука 

Реализација у току. 
Упућен допис представницима општине Прњавор у 
скупштини акционара и надзорном одбору. 
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7. сједница -17.11.2021. година - закључци објављени у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број  39/21 
 

14. Закључак број: 01-022-163/21: 
„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?“ 

Начелник 
општине 

Реализовано – начелник општине на постављена 
питања одговорио на сједнци СО-е. 

15. Закључак број: 01-022-164/21: 
„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 је фалцификовао исте.“ 

ПС Прњавор Закључак реализован.  
Дана 8.3.2022. године Скупштини општине је 
достављена Наредба, Окружног јавног тужилаштва у 
Бањалуци број Т13 0 КТА 0059645 22 од 1.3.2022. 
године, да се неће спроводити истрага у предмету 
наведени број јер из пријаве и пратећих списа је 
очигледно да пријављено дјело није кривично дјело. 
 

16. Закључак број: 01-022-165/21: 
„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.“ 

Начелник 
општине 

Реализација у току. У току припрема јавног позива. 

17. Закључак број: 01-022-166/21: 
„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.“ 

 
(путни правац у Печенег Илови, дионица Шерег Илова - Јованићи (центар 
насељеног мјеста) 

ЈП „Путеви 
Републике 
Српске“ 

Дана 21.1.2022. године Скупштини општине је 
достављена одговор ЈП „Путеви Републике Српске“, 
бр: 02-03-ОД-80/22 од 12.1.2022, у којем наводе да 
наведени пут није у надлежности  ЈП „Путеви 
Републике Српске“. 
„Према члану 16. став 4. Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник Републике српске“, бр. 89/13) ЈП 
„Путеви РС“ је задужено за послове грађења, 
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реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите 
мреже магистралних и регионалних путева, те 
управљања истим, а члан 16. став 5. истог закона каже 
да управљање и повјеравање послова грађења, 
реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите 
локалних путева, улица у насељу и путних објеката на 
њима врши надлежни орган јединице локалне 
самоуправе, у овом случају општина Прњавор.“ 

8. сједница -27.12.2021. година - закључци објављени у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број  44/21 
 
 

18. Закључак број: 01-022-187/21: 
Скупштина општине Прњавор тражи да се исплати припадајућа добит 

општини  Прњавор од стране Регионалне депоније ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука. 
(закључак усвојен након разматрања Информације о стању дуговања КП 

„Парк“ а.д. Прњавор према ЈП Регионална депонија „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања 
Лука) 

ЈП Регионална 
депонија  
„ДЕП-ОТ“ 
д.о.о. Бања 
Лука 

Реализација у току. Упућен допис представницима СО-
е у Скупштини и надзорном одбору. 

19. Закључак број: 01-022-188/21: 
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. 

Начелник 
општине 

Реализација у току. 

20. Закључак број: 01-022-173/21: 
Нацрт Програма рада СО Прњавор за 2022. годину суштински, формално 

и правно-технички је прихватљив за даљу скупштинску процедуру. 

СО-е 
предсједник 

Закључак је реализован, у скупштинску процедуру је 
упућен приједлог Програма рада Скупштине општине 
Прњавор за 2022. годину и усвојен. („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 8/22) 

21. Закључак број: 01-022-174/21: 
 1. Нацрт Одлуке о усвајању Буџета општине Прњавор за 2022. годину 
суштински, формално и правно-технички је прихватљив за даљу скупштинску 
процедуру. 
 2. Скупштина општине Прњавор обавезује Начелника општине да у року 
од 15 дана проведе јавну расправу о усвајању буџета општине Прњавор за 2022. г. 

Начелник 
општине 

Закључак је реализован, у скупштинску процедуру је, 
након проведене јавне расправе, упућен приједлог 
Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2022. 
годину и усвојен. („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 10/21) 

  
 
Обрађивач: Стручна служба СО-е,      

 

  



 


