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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“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члану 94. став 3. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), којим је прописано да органи Општине 
подносе јавности извјештаје о раду за претходну годину у којима се пореде постигнути 
резултати са планираним програмским циљевима. 

 
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. Овај извјештај ће бити 
доступан јавности путем штампаног материјала који се доставља свим одборницима 
Скупштине општине Прњавор као и путем званичне интернет странице Општине Прњавор.   

 
Скупштина општине Прњавор у 2022. 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 2022. годину. 
  
 
II  СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ  
 
2.1. Промјене у Скупштини 
 
 У 2022. години била је једна оставка на мандат и додјела замјенског мандата. 
Одборник Милан Петровић (СДС) поднио је оставку на мандат одборника у Скупштини 
општине Прњавор дана 11.11.2022. године, а Дејану Суботићу, следећем кандидату са листе 
Политичког субјекта СДС-а Централна изборна комисија Босне и Херцеговине додијелила 
je мандат. 
 У току 2022. године није било иступања одборника из политичких партија. 
 

У току 2022. године десиле су се промјене у скупштинском руководству, и то: 
 
- На 9. сједници Скупштине општине, одржаној 28.1.2022. године, донесен је 

Закључак о извршењу пресуде Окружног суда у Бањалуци, број 11 0 У 029522 21 У од 
28.12.2021. године, којом је Жељко Симић враћен на мјесто предсједника Скупштине 
општине Прњавор, на које је изабран рјешењем Скупштине општине Прњавор, број 01-111-
31/20 од 30.12.2020. године, а са које функције је био разријешен 20.5.2021. године.  

- На 9. сједници Скупштине општине, одржаној 28.1.2022. године, разријешен је 
дужности предсједника Скупштине општине Мирко Буквић, на коју дужност је изабран 
20.5.2021. године. 

 
- На 14. Сједнци Скупштине општине, одржаној 27.6.2022. године, донесен је 

Закључак о извршењу пресуде Окружног суда у Баљалуци, број 11 0 U 029542 21 U од 
3.5.2022. године, којом се Небојша Тодић враћен на мјесто потпредсједника Скупштине 
општине, на које је изабран рјешењем Скупштине општине Прњавор број 01-111-33/20 од 
30.12.2020. године, а са које функције је био разријешен 20.5.2021. године.   
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- На 14. сједници Скупштине општине, одржаној 27.6.2022. године, разријешен је 

дужности потпредсједника Скупштине општине Милорад Коднић, на коју дужност је 
изабран 20.5.2021. године. 

 
2.2. Сједнице Скупштине општине 
 
 У току 2022. године одржано је укупно 13 сједница Скупштине општине, од чега 11 
редовних и двије ванредне сједница. У 2022. години одржана је и једна свечана сједница. 
 
 9. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 28.01.2022. године, 
 10. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 02.03.2022. године, 
 11. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 22.03.2022. године, 
 12. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 20.04.2022. године, 
 13. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 14.06.2022. године, 
 14. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 27.06.2022. године, 
 15. редовна сједница Скупштине општине  одржана јe 28.09.2022. године, 
 16. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 01.11.2022. године, 
 17. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 15.11.2022. године, 
 18. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 07.12.2022. године, 
 19. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 26.12.2022. године, 
 2. ванредна сједница Скупштине општине одржана је 15.02.2022. године, 
 3. ванредна сједница Скупштине општине одржана је 25.05.2022. године, 
 24.03.2022. године одржана је свечана сједница Скупштине општине Прњавор 

поводам Дана општине Прњавор. 
 

Скупштина општине Прњавор је у 2022. години разматрала предложене теме, чији 
предлагачи су били: Начелник општине, предсједник Скупштине општине и Комисија за 
избор и именовање. 

 
Скупштина општине је у 2022. години, на 13 одржаних сједница, донијела 291 акт, и 

то:  
- одлука………………………………………………………………………………..101,  
- програма…………………………………………………………………..……….….13,  
- планова………………………………………………………………………………….4,  
- рјешења………………………………………………………………………………..99,  
- закључака……………………………………………………………………………...73,  
- правилника…………………………………………………………………..................1. 
 
Поводом Дана општине Прњавор 24. марта, Скупштина општине је донијела Одлуку 

о додјели општинских награда и признања за 2022. 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. 
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III  РЕЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА  
       2022. ГОДИНУ 
 

У 2022. години Скупштина општине је своје активности планирала у складу са 
Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2022. годину, који је донесен на 10. 
сједници Скупштине општине одржаној 02.03.2022. године („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 8/22).  

Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2022. годину планирано је 
разматрање 73 теме, од којих се 37 односило на нормативну дјелатност, а 36 се односило на 
питања тематског, односно извјештајног карактера и остала питања, те су истим утврђени 
носиоци послова и рокови за њихово извршење. 

 
Од 73 теме које су планиране Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2022. 

годину реализоване су 63 теме или 86,30%, а 10 планираних тема или 13,70 % није 
реализовано. 
 
3.1. Реализација питања нормативног садржаја по Програму рада 
 
 Од планираних 37 тема нормативног садржаја из Програма рада Скупштине 
општине за 2022. годину реализовано је 29 тема, што у проценту износи 78,40 %, а није 
реализовано осам тема, што у проценту износи  21,60%. 
 

Табела број 1. Питања нормативног садржаја која нису разматрана из Програма 
рада СО-е за 2022. годину  

 
 

I КВАРТАЛ 
 

бр. тема 
Одлука о давању сагласности на цијене комуналних услуга трајног 
збрињавања неопасног отпада из стамбеног и пословног простора 

 
 
3 Одлука о измјени и допуни Одлуке о управљању отпадом 

Одлука о субвенционисању трошкова комуналних услуга прикупљања 
неопасног отпада социјално угроженим корисницима на подручју општине 
Прњавор 
 

II КВАРТАЛ 
 

Одлука о поплочавању стаза у Градском гробљу-ново гробље Прњавор  
 
 
3 

Одлука о условима и начину давања на коришћење, без накнаде, земљишта у 
својини општине Прњавор КП „Парк“ а.д. Прњавор (за потребе изградње 
претоварне станице са сортираницом отпада) 
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) 
 

III КВАРТАЛ 
 

Одлука о усвајању измјене Урбанистичког пројекта ''Градско језгро'' (измјена 
VII) 

1 

 
IV КВАРТАЛ 

 

Одлука о усвајању Одлуке о измјенама и допунама Урбанистичког плана  
''Прњавор'' (измјена II) 

1 

Укупно нереализовано тема 8 
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3.2. Реализација питања тематског садржаја по Програму рада 
 
 Од планираних 36 питања тематског садржаја из Програма рада Скупштине општине 
за 2022. годину реализовано је 34 питања, што у проценту износи 94,40%, а није 
реализовано два питања, што у проценту износи 5,60%. 

 
Табела број 2. Питања тематског садржаја која нису разматрана из Програма 

рада СО-е за 2022. годину  
 

I КВАРТАЛ 
 

бр. тема 
Извјештај Начелника општине о раду у органима предузећа која обављају 
комуналне дјелатности за 2021. годину 

 
1 

 
III КВАРТАЛ 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ:  
Информација о јавном превозу на подручју општине за регистрациони период  
2021/2022. година 

1 

Укупно нереализовано тема 2 
 

Графикон бр. 1: Реализација Програма рада СО за 2022. годину 

 
 
 На основу напријед наведеног може се констатовати да реализација Програма рада 
Скупштине општине Прњавор за 2022. годину износи процентуално 86,30%. 
 
 Табела број 3. Реализација Програма рада СО-е зa 2022. годину по кварталима 

 

квартал број тема реализовано тема није реализовано тема 
I    квартал 37 33 4 
II   квартал 13 10 3 
III  квартал 8 6 2 
IV  квартал 15 14 1 
Укупно тема 73 63 10 
У проценту реализовано  86,30 % 13,70 % 

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

реализованих тема по Програму рада, већ по укупном броју разматраних тачака и питања, 
по броју донесених одлука, програма, планова, правилника, закључака и рјешења.  

63

10

реализовано тема 

није реализовано
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IV   АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ 
 

Чланом  39.  став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), прописано је, да је скупштина представнички орган, орган 
одлучивања и креирања политике јединице локалне самоуправе, а ставом 2. истог члана, 
прописане су надлежности скупштине. 

 
4.1. Нормативна активности Скупштине за 2022. годину 

 
Поред питања утврђених Програмом рада Скупштине за 2022. годину, Скупштина 

општине је, у 2022. години, разматрала и друга питања која су покренута и иницирана од 
стране овлашћених предлагача.  

Скупштина општине је у 2022. години донијела укупно 119 општих аката (по 
Програму рада СО-е за 2022. годину и изван Програма рада СО-е), од чега: 

- 101 - одлука,  
- 13 - програма,  
- 4 - плана и 
- 1 - правилник. 
 

Табела број4. Преглед усвојених општих аката по сједницама СО-е у 2022. години 

 
4.2. Општи акти донесени у 2022. години 
 
Табела 5: Скупштина општине Прњавор је у 2022. години донијела следеће одлуке: 
 

1. Одлука о усвајању буџета општине Прњавор за 2022. годину, 
2. Одлука о извршењу буџета општине Прњавор за 2022. годину, 
3. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног m2 корисног 

стамбеног и пословног простора у 2021. години за подручје општине Прњавор, 
4. Одлука о висинин вриједности непокретности по зонама на подручју општине 

Прњавор,  
5. Одлука о висини накнаде за посебне услуге из области просторног уређења, 
6. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 5114/3, к.о. Д. 

Вијачани) у својини општине Прњавор, 
7. Одлука о измјени Одлуке о извршењу буџета општине  Прњавор  за  2021. годину, 

ред. бр. сједнице одлуке програми планови правилници Укупно аката 
9. 6 4 2  12 

10. 12 2   14 
11. 6 1 -  7 
12. 9 - -  9 
13. 13 - - 1 14 
14. 8 - - - 8 
15. 6 - - - 6 
16. 10 - - - 10 
17. 13 - - - 13 
18. 7 4 2 - 13 
19. 10 2   12 

2. ванредна 1 - - - 1 
3.  ванредна - - - - - 
13 сједница 101 13 4 1 119 
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8. Одлука о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2022. год, 
9. Одлука о оснивању Територијалне ватрогасно – спасилачке јединице Прњавор, 
10. Одлука о  висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, 
11. Одлука о давању сагласности Начелнику општине Прњавор за подношење захтјева 

за дознаку и сјечу стабала, 
12. Одлука о додјели на привремено коришћење пословног простора у Горњим 

Смртићима Општинској организацији Црвеног крста Прњавор, 
13. Одлука о додјели на привремено коришћење пословног простора у Штрпцима 

Општинској организацији Црвеног крста Прњавор, 
14. Одлука о давању сагласности Врховац Николи и Врховац Пери за закључење 

уговора о преносу непокретности на „Цвијета“ д.о.о. Прњавор, 
15. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 5114/2 к.о. Доњи 

Вијачани) у својини општине Прњавор, 
16. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 522/1 к.о. Поточани) у 

својини општине Прњавор, 
17. Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора 

Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор и расписивању јавног конкурса, 
18. Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора 

Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор и расписивању Јавног конкурса, 
19. Одлука о давању сагласности начелнику општине за закључeње уговора о замјени 

некретнина са Милосавац Петром сином Радована из Лишње, 
20. Одлука о утврђивању назива парка – „Парк Љубав, вјера и нада“, 
21. Одлука  о измјени Одлуке о именовању доктора медицине за утврђивање времена и 

узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе (мртвозорника) и висини 
накнаде за обављање прегледа умрлог лица, 

22. Одлука о давању сагласности начелнику општине за закључeње уговора о замјени 
некретнина са Драгомировић Славком сином Милутина из Доњих Гаљиповаца, 

23. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 402/10, к.о. Прњавор) у својини општине 
Прњавор, 

24. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 5114/3 к.о. Доњи 
Вијачани) у својини општине Прњавор, 

25. Одлука о додјели општинских признања и награда у 2022. годиниповодом 24. марта 
– Дана општине Прњавор, 

26. Одлука о продаји непокретности (к.ч. број 522/1, к.о. Поточани) у својини општине 
Прњавор, 

27. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 188/2 к.о. Прњавор) у 
својини општине Прњавор, 

28. Одлука  о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 554/2 к.о. Орашје) у 
својини општине Прњавор, 

29. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 391/22 к.о. Прњавор) 
у својини општине Прњавор, 

30. Одлука о давању сагласности на цијене услуга водоснабдијевања и одводње 
отпадних вода, 

31. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о субвенционисању трошкова комуналних 
водних услуга социјално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор, 

32. Oдлука о професионалном усавршавању одборника, 
33. Одлука о утврђивању услова и критеријума за избор спољних чланова сталних 

радних тијела Скупштине општине Прњавор, 
34. Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање једног члана ОИК Прњавор, 
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35. Одлука о усвајању Акционог плана одрживог управљања енергијом и 
прилагођавања климатским промјенама (SECAP) општине Прњавор за период до 
2030. године и Акциони план одрживог управљања енергијом и прилагођавања 
климатским промјенама (SECAP) општине Прњавор за период до 2030. године, 

36. Одлука о продаји непокретности (к.ч. број 5114/2 к.о. Доњи Вијачани) у својини 
општине Прњавор, 

37. Одлука о продаји непокретности (к.ч. број 5114/3 к.о. Доњи Вијачани) у својини 
општине Прњавор, 

38. Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради измјене дијела 
Урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена II), 

39. Одлука о измјени Одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта 
непосредном погодбом „Јевтић“ д.о.о. Насеобина Лишња, Прњавор, ради 
комплетирања грађевинске парцеле, 

40. Одлука о начину и условима давања у закуп пословног простора - дијела објекта 
старе поште у Кулашима, 

41. Одлука о начину и условима давања у закуп пословног простора у Печенег Илови, 
општина Прњавор, 

42. Одлука о начину и условима давања у закуп пословног простора у улици  Вељка 
Миланковића 31/А, 

43. Одлука о начину и условима давања у закуп земљишта у својини општине Прњавор, 
44. Одлука о преносу Дозволе за радијско емитовање са Јавног предузећа „Радио 

Прњавор“ Прњавор на Јавну установу „Центар за културу“ Прњавор, 
45. Одлука о општинским административним таксама, 
46. Одлука о комуналном реду, 
47. Одлука о измјени Одлуке о именовању доктора медицине за утврђивање времена и 

узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе (мртвозорника) и висини 
накнаде за обављање прегледа умрлог лица, 

48. Одлука о усвајању ребаланса буџета општине  Прњавор за 2022. годину, 
49. Одлука о измјенама одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2022. годину, 
50. Одлука о расписивању и одржавању избора за чланове Савјета мјесних заједница на 

подручју општине Прњавор, 
51. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 391/22, к.о. Прњавор) у својини општине 

Прњавор, 
52. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 554/2 к.о. Орашје) у својини општине 

Прњавор, 
53. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за 

жалбе општине Прњавор, 
54. Одлука о измјенама Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 

2022. годину, 
55. Одлука о давању сагласности за упис заложног права – хипотеке, 
56. Одлука о покретању поступка за додјелу статуса града општини Прњавор , 
57. Одлука о измјени Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу 

Прњавор, 
58. Одлука о давању сагласности правном лицу „ЦВИЈЕТА“ д.о.о. Прњавор за упис 

хипотеке на непокретностима к.ч. 639/12 и к.ч. 639/13 к.о. Горњи Штрпци, 
59. Одлука о давању на поклон путничког аутомобила Општинској организацији 

Црвени крст Прњавор и давању сагласности начелнику општине за потписивање 
Уговора о поклону, 
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60. Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини 
општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. 593/15, 593/16, 593/17 и 598/19, к.о. 
Горњи Штрпци), 

61. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 908/17 к.о. Прњавор) 
у својини општине Прњавор, 

62. Одлука о утврђивању приједлога броја и просторног распореда основних школа 
(мрежа основних школа), са школским уписним подручјима на подручју општине 
Прњавор, 

63. Одлука о давању сагласности за издавање гаранције Општине Прњавор за задужење 
КП „ПАРК“ а.д.  Прњавор, 

64. Одлука о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Прњавор за 
период 2023-2026. године, 

65. Одлука о куповини земљишта од Станић Перице, сина Ранка из Прњавора, 
66. Одлука о оснивању Радио Прњавора у саставу ЈУ Центар за културу Прњавор, 
67. Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Исток 2, исток 3 и 

југ 1“ (измјена IV), 
68. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Одбора за 

жалбе општине Прњавор, 
69. Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини 

општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. број 643/31 к.о. Горњи Штрпци, к.ч. 
број 93/1, 95/1 и 96/1 к.о. Вучијак, 

70. Oдлука о додјели на привремено коришћење пословних простора, 
71. Одлука о оснивању Форума за безбједност грађана општине Прњавор, 
72. Одлука о усвајању Другог ребаланса Буџета општине Прњавор за 2022. годину, 
73. Одлука о измјенама Одлуке о извршењу Буџета општине Прњавор за 2022. годину, 
74. Одлука о давању сагласности начелнику општине за закључење уговора о замјени 

земљишта, са Кумановић Бојаном кћерком Радивоја из Прњавора, 
75. Одлука о продаји непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне 

цијене Грађевинском предузећу „ГРАДИП“ Д.О.О. Прњавор,  
76. Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом „Стартпродукт 

Инвест“ д.о.о. Прњавор ради комплетирања грађевинске парцеле,  
77. Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање члана Управног одбора 

Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор и расписивању јавног конкурса,  
78. Одлука о измјенама Одлуке о стипендирању ученика и студената,  
79. Одлука о измјенама и допунама Плана капиталних улагања на подручју општине 

Прњавор за 2022. годину,  
80. Одлука о измјени Одлуке о расписивању и одржавању избора за чланове Савјета 

мјесних заједница на подручју општине Прњавор,  
81. Одлука о измјенама Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне 

производње у 2022. години,  
82. Одлука о усвајању Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-2028. 

године, 
83. Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање три члана Општинске изборне 

комисије Прњавор,  
84. Одлука о измјенама и допуни Одлуке о приступању изради измјене дијела 

Регулационог плана „Исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена IV),    
85. Одлука о усвајању Буџета општине Прњавор за 2023. годину,  
86. Одлука о извршењу Буџета општине Прњавор за 2023. годину, 
87. Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2023. годину, 
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88. Oдлука о измјенама Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и 
заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на 
њима, 

89. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју 
општине Прњавор за 2023. годину, 

90. Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини 
општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. број: 85/1, к.о. Вучијак), 

91. Одлука о додјели на привремено коришћење просторија у Друштвеном дому у 
Штрпцима Српском просвјетном културном друштву „Просвјета“ Прњавор, 

92. Одлука о измјенама Одлуке о кредитном задужењу Општине Прњавор за 
финансирање инфраструктурних пројеката, 

93. Одлука о измјенама Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу 
Прњавор, 

94. Одлука о измјенама Одлуке о оснивању Радио Прњавора у саставу ЈУ Центар за 
културу Прњавор,  

95. Одлука о продаји непокретности (к.ч. број: 908/17 к.о. Прњавор) у својини општине 
Прњавор,  

96. Одлука о продаји непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне 
цијене Производно-трговинском привредном друштву „ЛЕБУРИЋ-КОМЕРЦ“ д.о.о. 
Прњавор, 

97. Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини 
општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. број: 593/18 к.о. Горњи Штрпци), 

98. Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини 
општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. број: 257/1, 262, 263/1, 264/5, 267/5 и 
268/11 к.о. Вучијак), 

99. Одлука о давању овлашћења Начелнику општине да закључи Анекс I Уговора о 
пружању комуналних водних услуга између Општине Прњавор и КП „Водовод“ а.д. 
Прњавор, 

100. Одлука о управљању отпадом,  
101. Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање члана ОИК Прњавор. 

 
Табела 6: Скупштина општине Прњавор је у 2022. години донијела следеће програме: 
 

1. Програм одржавања локалне путне мреже за 2022. годину,  
2. Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2022. годину, 
3. Програм коришћења средстава за уна- пређење пољопривредне производње у 2022. 

години, 
4. Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода 

од посебних водних накнада у 2022. години, 
5. Програм за рјешавање питања из области  борачко-инвалидске заштите у општини 

Прњавор за 2022. годину, 
6. Програм Скупштине општине Прњавор за 2022. годину, 
7. Програм развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2022. годину, 
8. Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од 

посебних водних накнада у 2023. години,  
9. Програм одржавања локалне путне мреже за 2023. годину,  
10. Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2023. годину,  
11. Програм рада Скупштине општине Прњавор за 2023. годину, 
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12. Програм мјера за спречавање, сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју 
општине Прњавор за 2023. годину,  

13. Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине 
Прњавор за 2023. годину (саставни дио Програма-План систематске превентивне 
дезинсекције и дератизације на подручју општине Прњавор за 2023. годину). 

 
Табела 7: Скупштина општине Прњавор је у 2022. години донијела следеће планове: 
 

1. План капиталних улагања општине Прњавор за 2022. годину, 
2. План утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за 

шуме за 2022. годину, 
3. План капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2023. годину, 
4. План утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за 

шуме за 2023. годину. 
 
Табела 8: Скупштина општине Прњавор је у 2022. години донијела један правилник: 
 

1. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ТВСЈ 
Прњавор. 

 
 
V  ИНФОРМАЦИОНО-АНАЛИТИЧКА АКТИВНОСТ И РАЗМАТРАЊЕ  
     ИЗВЈЕШТАЈА 
 
 Скупштина општине Прњавор је у 2022. години разматрала одређени број тематских 
питања кроз извјештаје и информације (31 извјештај и 16 информација). 
 
5.1. Разматрање информација 
 
  Скупштина општине је од девет разматраних информација (по Програму рада СО 
Прњавор за 2022. годину) и седам које нису планиране Програмом рада, све усвојила. У 
извјештајном периоду није било информација које Скупштина општине није усвојила. 
 

Табела 9: Разматране информације: 
 

1. Информација о пресуди Окружног суда у Бања Луци број 0 У 027928 20 У од 
16.09.2021. године, 

2. Информација о пресуди Окружног суда у Бања Луци број 11 0 У 029522 21 У од 
28.12.2021. године, 

3. Информација о вршењу инспекцијског надзора на подручју општине Прњавор за 
период 01.01.2021.-31.12.2021. године, 

4. Информација о пресуди Окружног суда у Бањалуци број: 11 0 U 029521 21 U од 
21.2.2022. године и извршење исте, 

5. Информација о раду Правобранилашта Републике Српске-Сједиште замјеника 
правобраниоца Бањалука за 2021. годину, 

6. Информација о реализацији одлука Скупштине општине за 2021. годину, 

7. Информација о реализацији закључака Скупштине општине Прњавор, за 2021. 
годину, 

8. Информација о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бањалука за 2021. 
годину, 

9. Информација о организовању и наплати комуналне накнаде у 2021. години, 
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5.2. Разматрање извјештаја 
 
 Од укупно 25 разматраних извјештаја у 2022. години, (по Програму рада СО 
Прњавор за 2022. годину) и шест који нису планирани Програмом рада, Скупштина је 
усвојила све извјештаје. 
 
 Табела 10: Извјештаји које Скупштина општине разматрала у извјештајном 
периоду: 

1. Извјештај о реализацији Програма мјера за спречавање, сузбијање, елиминацију и 
ерадикацију заразних болести на подручју општине Прњавор за 2021. годину, 

2. Извјештај о коришћењу новчаних средстава за унапређење пољопривредне 
производње у 2021. години, 

3. Извјештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од 
посебних водних накнада у 2021. години, 

4. Извјештај о утрошку новчаних средстава која потичу од прихода од посебних 
намјена за шуме за 2021. годину, 

5. Извјештај о релизацији Програма одржавања локалне путне мреже за 2021. годину, 
6. Извјештај о релизацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне 

потрошње за 2021. годину, 
7. Извјештај о релизацији Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 

2021. годину, 
8. Извјештаја о раду Скупштине општине Прњавор, сталних радних тијела Скупштине 

и Стручне службе Скупштине општине, за 2021. годину, 
9. Извјештај о извршењу Програма развоја спорта на подручју општине Прњавор за 

2021. годину, 
10. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ ЦСШ „Иво Андрић“ Прњавор за 2021, 
11. Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко-

инвалидске заштите у општини Прњавор за 2021. годину, 
12. Консолидовани извјештај о извршењу буџета Општине Прњавор за период 

01.01.2021.-30.06.2021. године, 
13. Консолидовани извјештај о извршењу буџета Општине Прњавор за период 

01.01.2021.-31.12.2021. године, 
14. Извјештај о пословању за 2021. годину Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор, 

10. Информација о коришћењу јавних површина за 2021. годину, 
11. Информације о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на 

подручју општине Прњавор у 2021 години, 
12. Информација (усмена) о пресуди Врховног суда Републке Српске, број 11 0 У  026508 

21 Увп од 28.9.2022. године, 
13. Информација о вршењу инспекцијског надзора за период од 1.1-30.6.2022. годинe, 

14. Информацијa о остваривању права породица погинулих и несталих бораца, ратних 
војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата у општини Прњавор, 

15. Информацијa у вези са урушавањем стамбено-пословног објекта у улици Владе 
Винчића 10 (Ресторан „Атос“ Прњавор), 

16. Информација о стању цивилне заштите у систему заштите и спасавања општине 
Прњавор. 
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15. Извјештај о стању управног рјешавања у остваривању права и дужности грађана и 
правних субјеката у Општинској управи општине Прњавор у периоду 01.01.2021. -
31.12.2021. године, 

16. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Прњавор за период од 01.01.2021. године 
до 31.12.2021. године, 

17. Извјештај о резултатима испитивања задовољства грађана радом Општинске управе 
општине Прњавор и СО у 2021. години, 

18. Извјештај о реализацији Уговора о пружању комуналних водних услуга за период од 
01.01.2020. до 31.12.2020. године, 

19. Извјештај о реализацији Уговора о пружању комуналних водних услуга за период од 
01.01.2021. до 31.12.2021. године, 

20. Извјештај о процијењеној штети насталој као посљедица елементарне непогоде – 
олује од 05. августа 2021. године на подручју општине Прњавор, 

21. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ Гимназија Прњавор за 2021. годину, 

22. Извјештај о процјени учинка унутар система управљања резултатима у партнерским 
јединицама локалне самоуправе МЕГ пројекта у Босни и Херцеговини за Општину 
Прњавор, 

23. Извјештај о пословању JУ Центар за културу Прњавор од 1.1. до 31.12.2021. године, 

24. Извјештај о пословању ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2021. годину, 

25. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈУ Музичка школа „Константин Бабић“ 
за 2021. годину, 

26. Извјештај о пословању КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор за период 01.01.2021. до 
31.12.2021. године, 

27. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Прњавор за 2021. 
годину, 

28. Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Прњавор за период 2012-2020. 
година у 2021 години, 

29. Консолидовани извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 1.1.-
30.6.2022. године, 

30. Извјештај о пословању Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор за 2021. год, 

31. Извјештаја о пословању Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор за 2021. 
годину. 

 
5.3. Закључци Скупштине општине Прњавор 
 
 Скупштина општине Прњавор је у 2022. години увојила 73 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, информација,  
усвајање нацрта одлука, као и закључака по којима треба поступати. 

Преглед закључака,  Скупштине општине Прњавор, усвојених у току 2022. године, 
по сједницама, из којих проистиче потреба реализације: 

На 12. сједници одржанoj дана 20.4.2022. године, донесен је закључак („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 13/22): 

„1. Скупштина општине Прњавор тражи од Владе Републике Српске и надлежног 
министарства да изнађе могућност и модалитете помоћи физичким и правним лицима са 
подручја општине Прњавор која су претрпјела штету насталу услед олујног невремена које 
је дана 05.08.2021. године захватило шире подручје општине Прњавор.“ 
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 Од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске је достављен одговор под број 12.03.1.330-1165/22 од 29.4.2022. године у којем се 
наводи да је Министарство донијело Правилник о условима и начину остваривања 
новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2022. годину („Службени гласник 
Републике српске“, број 4/22) којим нису предвиђена средства за намјену која је наведена у 
закључку Скупштине општине Прњавор, број 01-022-91-1/22 од 20.4.2022. године. 

 Закључак реализован. 
 
Табела број 11. Преглед усвојених појединачних аката у 2022. години 

 
 
VI   ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА И РАЗРЈЕШЕЊА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ  
       СКУПШТИНЕ 
 

Скупштина општине у складу са Законом о локалној самоуправи, („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), Законом о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), Статутом општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) и другим прописима, врши 
избор, именовања и разрјешења која се односе на: предсједника, потпредсједника и 
секретара Скупштине општине, замјеника начелника, начелнике одељења опшинске 
управе, чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине општине, директоре и 
чланове управних и надзорних одбора у јавним установама и предузећима чији је оснивач 
Општина, те именује вршиоце дужности наведених функција, предлаже чланове школских 
одбора у основним и средњим школама испред јединице локалне самоуправе и врши друга 
именовања у складу са посебним законским овлашћењима. 

 
 У извјештајном периоду Скупштина општине донијела је укупно 99 рјешења.  

Од 99 рјешења које је Скупштина општине донијела, већина се односило на избор, 
именовања, престанак мандата и разрјешења, док се један мањи дио односио на рјешења 
Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове Бањалука – Подручне 
јединице Прњавор (седам допунских рјешења). 
 
 

ред. бр. сједнице рјешења закључци укупно појединачних аката 
9. 7 4 11 

10. 11 11 22 
11. 9 5 14 
12. 7 15 22 
13. 13 17 30 
14. 3 1 4 
15. 7 - 7 
16. 25 8 33 
17. 5 7 12 
18. 2 2 4 
19. 9 1 10 

2. ванредна - 1 1 
3.  ванредна 1 1 2 
13 сједница 99 73 172 



15 
 

VII  ДОНЕСЕНИ АКТИ 
 

Приказ односа усвојених аката по Програму рада Скупштине општине Прњавор за 
2022. годину и аката изван програма рада Скупштине општине, на основу којег је видљива 
укупна активност рада Скупштине. 
 

 
Графикон бр. 2: Акти по Програму и изван Програма рада СО 
 
 

 
 

 
У наредној табели приказани су усвојени акати (општи и појединачни) по сједницама 

Скуппштине општине у 2022. години, планираних Програмом рада Скупштине општине за 
2022. годину и акти који су предлагани од стране овлашћених предлагача и разматрани на 
сједницама Скупштине у току 2022. године, а који нису планирани Прогерамом рада 
Скупштине општине Прњавор за 2022. годину. 
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одлуке програми планови правилници рјешења закључци



 
 

Табела број 12. Преглед усвојени аката по сједницама Скупштине, у 2022. години 
 
 

 
 

акти 

      Усвојено аката по сједницама у 2022. години 

   
У

ку
пн

о  

   
У

ку
пн

о 

Свеу-
купно 
 по Програму изван Програма 

9. 2.в. 10. 11. 12. 3.в. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

Одлуке  6  1 2 10 1 5  9   2 11 2 6  6  10 1 12 4 3  11    12 89 101 

програми  4  1 1 1                3 1 1 1 6 7 13 

планови  2                  1 1   1 3 4 

правилници            1             0 1 1 

рјешења  7   11  9  7  1  13  3  7  25  5  2  9 0 99 99 

закључци  4  1 8 3 4 1 6 9  1 11 6  1   3 5 7  1 1 1  41 32 73 

   Укупно 0 23 0 2 11 25 6 15 6 25 0 2 13 31 2 10 0 13 3 40 8 17 9 8 2 21 60 231 291 

Свеукупно 23 2 36 21 31 2 44 12 13 43 25 17 23 291 



 

VIII  УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ОПШТИНЕ 
 

Надлежност Скупштине општине у области прибављања, управљања и располагања 
имовином Општине регулисана је чланом 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21). Скупштина општине, у 
складу са овом одредбом, доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању 
имовином јединице локалне самоуправе.  

 
 У извјештајном периоду, када је у питању ова област, Скупштина општине је 
доносила одлуке о прибављању, управљању и располагању грађевинским земљиштем у 
својини општине Прњавор, као и другим непокретностима или основним средствима, путем 
продаје непокретности у својини општине Прњавор, а у складу са Законом о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124 /08, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16-
Одлука Уставног суда, 107/19, 1/21-Одлука Уставног суда и 119/21-Одлука Уставног суда) 
и Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, 
број 20/12) и другим законима и подзаконским актима.    
  

Из области прибављања, управљања и располагања имовином општине, Скупштина 
општине донијела  је 40 одлуку, од којих: 

 
  - 23 одлуке су се односиле на начин и услове продаје непокретности, утврђивању 
посебног интереса за продају непокретности, и продају непокретности у својини општине 
Прњавор, тј. грађевинског земљишта у својини општине Прњавор, било путем лицитације 
или путем непосредне погодбе,  

- једна одлука односила се на измјену одлуке о продаји неизграђеног грађевинског 
земљишта непосредном погодбом. 
 - три одлуке су се односиле на давање сагласности Начелнику општине за закључење 
уговора о замјени некретнина, 
 - једна одлука се односила на куповину земљишта,  

-  двије одлуке односиле су се на давање сагласности на упис заложног права-
хипотеке, на некретнинама које су посјед и власништво Општине Прњавор и давање 
сагласности за издавање гаранције Општине за задужење КП „Парк“, 

- осам одлука се односило на начин и услове давања у закуп пословног простора и 
додјелу на привремено коришћење пословног простора,  
 - једна одлука се односила на давање сагласности Начелнику општине за подношење 
захтјев за дознаку и сјечу стабала, 

- једна одлука се односила на давање на поклон путничког аутомобила и давању 
сагласности начелнику општине за  потписивање уговора о поклону. 

 
  
IX  ОДБОРНИЦИ У СКУПШТИНИ 
 
9.1. Активност одборника на сједницама Скупштине општине 
 

Активност одборника на сједницама Скупштине општине у 2022. години по 
питањима: дискусија, повреда Пословника о раду Скупштине општине, реплика, нетачних 
навода, коментара, постављања одборничких питања, приказана је у табеларном прегледу. 

 



Табела број 13: Преглед активности одборника по сједницама СО-е у 2022. години 
 
 

Р. 
бр. 

 
 

име и презиме 
одборника 

 

Број дискусија и остало (реплике, нетачни наводи, повреде пословника, питања, коментари, испред комисија) по сједницама  
у 2022. години 

 
 

Укупно 
учешће 
 за 2022. 
годину 

9. 
28.1 

2. ванр. 
15.2. 

10. 
2.3. 

11. 
22.3. 

12. 
20.4. 

13.  
10.5. 

3. ванр. 
25.5.. 

14. 
27.6. 

15. 
28.9. 

16. 
1.11. 

17. 
15.11. 

18. 
7.12. 

19. 
26.12. 

13 
сједница 

диск остало диск остало диск остало диск остало диск остало диск остало диск остало диск остало диск остало     диск остало  диск остало диск остало диск остало диск остало 

1. Жељко Симић  1  1 4 2  2  6  1  1  4  1 2 8  1 2 7  3 8 38 
2. Свјетлана Малић 1 1    1          1    4   1    1 8 
3. Дражен Микић 3 1   2 1  2  1 2 3  1  1  2    3 2 1 2 3 9 19 
4. Борислав Петровић                1        1   - 2 
5. Немања Лукић                1        1   - 2 
6. Милан Радуловић                           - - 
7. Ненад Ђекић                  1         - 1 
8. Сузана Шврака 1 1  1  2  1 1 1  2    1    14  1  9  13 2 46 
9. Душко Миоданић 1                          1 - 
10. Борис Жижак 1                      1    2 - 
11. Владо Жунић     1      1 1          1 1 1  1 3 4 
12. Милан Петровић 7 4   1 2 5 1 5 1 7 2   1 1   2 4 поднио оставку на мандат 11.11. 28 15 
13. Славиша Милинчић                           - - 
14. Велибор Тривичевић     1  2  3 2 2 1   1 1   2 1     2 1 13 6 
15. Борис Ђурић 7     1   1 1      1  1   1 1 3 1  1 12 7 
16. Синиша Малешевић 1 1                         1 1 
17. Бране Петрушић 6 2   3 3  1               6 3   15 9 
18. Вукашин Бацковић 5  1      1  1    3 2       12 4  1 23 7 
19. Марина Ђураш 2                          2 - 
20. Ђорђе Прерадовић 5 2   3 2 1 1 2  1     1 1 2 2 1   4 1   19 10 
21. Драган Радић 1      1 1       2    1   1    1 5 3 
22. Бојан Суботић 1      1 1        1     1      3 2 
23. Горан Шарчевић 1 1    2             1 1    1   2 5 
24. Небојша Тодић     2 2   1 1 2 1    1           5 5 
25. Мирко Буквић 3 10   3 2 2  2 1     2 2 1  3 2   6 3   22 20 
26. Милорад Кондић     1      1        4 2 1 1 2 4 1 4 10 11 
27. Миле Шљивић 1       1                1   1 2 
28. Горан Земун                1           - 1 
29. Бранко Декет                           - - 



Графикон број 3: Активности одборника по броју дискусија, у 2022. години 

 
 
 
9.2. 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 2022. години, било је укупно 56 изостанака (од стране 13 одборника) са сједница 

Скупштине, који су правдали одсуство, док је 16 одборника Скупштине било присутно на 
свих 13 сједница одржаних у 2022. години.  

Сједницама Скупштине присуствовала је већина од укупног броја одборника, што 
значи да је постојао кворум за рад и одлучивање.  

 

 

0

0
0
0

0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3

5
5

8
9

10
12

13
15

19
22

23
28

0 5 10 15 20 25 30

Славиша Милинчић
Борислав Петровић

Немања Лукић
Милан Радуловић

Ненад Ђекић
Горан Земун

Бранко Декет
Свјетлана Малић

Душко Миоданић
Синиша Малешевић

Миле Шљивић
Борис Жижак

Сузана Шврака
Горан Шарчевић

Марина Ђураш
Бојан Суботић
Владо Жунић
Драган Радић

Небојша Тодић
Жељко Симић

Дражен Микић
Милорад Кондић

Борис Ђурић
Велибор Тривичевић

Бране Петрушић
Ђорђе Прерадовић

Мирко Буквић
Вукашин Бацковић

Милан Петровић

бр. дискусија



   Табела 14. Преглед присуства и изостанака одборника по сједницама Скупштине у 2022. години 
     

Р/бр. Име и презиме присуство и изостанци по сједницама укупно изостанака 
у 2022. години 9. 2. в.сј. 10. 11. 12. 13 3. в.сј. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

Жељко Симић               
Свјетлана Малић               
Дражен Микић              1 
Борислав Петровић     -          
Немања Лукић               
Милан Радуловић               
Ненад Ђекић               
Сузана Шврака               
Душко Миоданић               
Борис Жижак               
Владо Жунић               
Милан Петровић1

       -  -   2 
Дејан Суботић2    
Славиша Милинчић       -   - -   3 
Велибор Тривичевић  -     -    - -  4 
Борис Ђурић  -    - -   -    4 
Синиша Малешевић  - - - - - - - - - - - - 12 
Бране Петрушић     -  -   -   - 4 
Вукашин Бацковић       -   - -   3 
Марина Ђураш    -   -    - - - 5 
Ђорђе Прерадовић       -    -  - 3 
Драган Радић       -       1 
Бојан Суботић               
Горан Шарчевић               
Небојша Тодић               
Мирко Буквић      - -      - 3 
Милорад Кондић               
Миле Шљивић          -    1 
Горан Земун  -  - - - -  - - - - - 10 
Бранко Декет               

Укупно изостанака по сједницама 0 4 1 3 4 4 12 1 3 7 7 4 6 56 

 
1 Одборник поднио оставку на мандат одборника у СО, 11.11.2022. године 
2 Потврђен мандат одборнику на 19. сједници СО, одржаној 26.12.2022. године 



Графикон број 4: Одборници који су имали изостанке са сједница у 2022. години 
 
 

 
 
 
9.3. Трајање засиједања сједница Скупштине општине 
 

У 2022. години одборници Скупштине општине на 13 одржаних сједница Скупштине 
провели су укупно 3645 сати, што представља мање од пет осмочасовних радних дана. 

Од тога је: 
- 313 сата утрошено на тражене паузе и   
- 3332 сата уторшено на ефективни рад Скупштине. 
 
У табели број 9. приказани су подаци о: броју сједница, датуму одржавања сједница, 

броју разматраних тачака дневног реда, трајању засиједања сједница, броју пауза по 
сједницама, дужини тражених пауза у току засиједања и ефективни рад. 
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Табела број 15: Подаци о трајању сједница СО-е у 2022. години 
 

датум 
одржавања 
сједнице 

 
ред. бр. 
сједнице 

  
сједниц 

редовна/ванредна  
 

 
засиједање 

од - до 

бр. разматр. 
тачака 

дневног реда 

трајање  
засиједања 

сати 

број 
пауза 

трајање 
тражених  

пауза 

ефективни 
рад - сати 

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

28.01.2022. 9. редовна 900 до 1800 34 900 6 130 730 

15.02.2022. 2. ванредна 1310 до 1330 2 020 - - 020 

02.03.2022. 10. редовна 1200до 1520 34 320 1 010 310 

22.03.2022. 11. редовна 910 do 1120 15 210 1 010 200 

20.04.2022. 12. редовна 910 do 1125 24 215 1 010 205 

25.05.2022. 3. ванредна 930 до 940 1 010 - - 010 

14.06.2022. 13. редовна 915 до 1230
 35 315 2 020 255 

27.06.2022. 14. редовна 1110 до 1350 10 240 2 015 225 

28.09.2022. 15. редовна 910 до 1020 10 110 - - 110 

1.11.2022. 16. редовна 910 до 1350 21 440 2 08 432 

15.11.2022. 17.  редовна 1210 до 1325 19 115 1 005 110 

07.12.2022 18. редовна 910 до 1320 16 410 3 015 355 

26.12.2022. 19. редовна 910 до 1040 19 230 1 010 210 

Укупно 13 11 ред. и 2 ванр.  240 3645 20 313 3332 



Х  ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 
 
  Чланом 244. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17) прописано је да одборник има право да постави 
одборничко питање из надлежности локалних органа и институција. Одборничко питање се 
поставља предсједнику Скупштине у писаној форми, и да се може поставити на сједници 
Скупштине или између сједница. 
  Чланом 246. Половника прописано је да одборник може поставити и питање које је 
у надлежности других нивоа власти и институција, у писменој форми, у току актуелног часа 
или између сједница Скупштине, преко протокола. Такво питање предсједник Скупштине 
прослијеђује ономе на кога се исто односи, а одговор доставља одмах по добијању истог.  Рок 
за давање одговра на писмено постављено питање је 30 дана, односно ако је у припреми 
одговора на одборничко питање потребно утврдити више чињеница или сачинити сложенију 
анализу, рок за давање одговора на одборничко питање може бити дужи од 30 дана. 
 
10.1. Одборничка питања постављена у 2022. години 

 
 У 2022. години, на 11 одржаних редовних сједница, у оквиру „Актуелног часа“, 
постављено је у писаном облику укупно 19 одборничка питања, док је путем протокола 
постаљено једно одборничко питање. 

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

 
Табела број 16: Преглед писаних одборничких питања по сједницама 
 

Ред. број сједнице 9. 10. 11. 12. 13. 14. 17. 18. 19. укупно 

по сједницама бр. питања 1 3 1 2 1 4 1 2 4 19 

одговорених 1 3 1 2 1 4 1 2 4 19 

неодговорених 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Табела 17: Питања у 2022. години (на сједницама и путем протокола) постављали 

су следећи одборници:  
 

р. бр. одборник број питања 

1. Ђорђе Прерадовић………………………………..(СДС) 4 

2. Мирко Буквић………………....(самостални одборник) 3 

3. Борис Ђурић ……………………………………...(СДС) 2 

4. Владо Жунић..…………………………………..(СНСД) 2 

5. Вукашин Бацковић……………………………….(СДС) 2 

6. Велибор Тривичевић …………………………….(СДС) 2 

7. Бране Петрушић………………………………….(СДС) 1 

8. Горан Шарчевић………………………………….(ДНС) 1 

9. Небојша Тодић…………………………………...(НДП) 1 

10. Милорад Кондић……………….…(СРС др В. Шешељ) 1 

11. Дражен Микић- путем протокола…………….(СНСД) 1 
Укупно постављено     20 питања 

 

У току 2022. године, 18 одборника није постављало одборничка питања. 
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Графикон број 5: Преглед броја постављених одборничких питања, по политичким 
субјектима у 2022. години  

 
 

 
 
10.2. Садржај одборничких питања 

 
Табела број 18: Преглед писаних одборничких питања из 2022. године 
 

 
Р. бр. 

р. бр. 
сједница 

 
одборник 

Питања постављена у писаном облику 
 

одговорено/  
није 

одговорено 
1.  9. Ђорђе 

Прерадовић 
„Зашто је одржавање локалне путне мреже дато на оджавање 
некоме ко није адекватан за то?“ – тражи се писани одговор 

 
одговорено 

2.  10. Ђорђе 
Прерадовић 

„Да ли ће се у овој календарској години асфалтирати иједан путни 
правац у МЗ Шаринци и МЗ Вршани? Ако хоће, који путни 
правци ће бити асфалтирани?“ – тражи се писани одговор 

 
одговорено 

3.  10.  Горан 
Шарчевић 

„Када се планирају ријешити имовинско-правна питања, односно 
питања укњижења стамбених објеката на територији МЗ Кремна, 
Поточани,  Штрпци и Шибовска, које су лица из борачке и 
расељене популације самостално градили? Потребно је 
укњижити парцеле на садашње власнике, а потом и објекте који 
су изграђени на тим парцелама.“ – тражи се писани одговор 

 
 

одговорено 

4.  10. Мирко 
Буквић 

Директору и Надзорном одбору КП „Водовод“ Прњавор:  
„Зашто још увијек није спроведена одлука Уставног суда бр. У-
28/20 од 31.3.2021. године, која се односи на незакониту и 
неуставну наплату водомјера од стране овог предузећа? 
Неизвршавање одлуке Уставног суда санкционисано је чланом 
346. Кривичног законика Републике Српске, да ли овај закон за 
вас не важи или ћете у скорије вријеме поступити у складу са 
овом одлуком?“ – тражи се писани одговор 

   
одговорено 

5.  11. Ђорђе 
Прерадовић 

„Тражим од господина Далибора Прерадовића, тј. од Одјељења 
за стамбено-комуналне послове и инвестиције да ми доставе све 
отпремнице за извезен посипни материјал у МЗ Шаринци у 
периоду 2016-2021. година.“ – тражи се писани одговор 

 
одговорено 

 

СДС-11
55%

Самостални одб.-3
15%

СНСД-3
15%

НДП-1
5%

ДНС-1
5%
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6.  12. Борис 
Ђурић 

„Да ли је планирано за ову годину да се ишта ради по питању 
изградње водоводне мреже за мјесне заједнице: Околица, 
Мравица, и Горња Мравица?“ 

 
одговорено 

7.  12. Мирко 
Буквић 

„Када ће бити расписани и одржани избори за савјете мјенсих 
заједница?“ 

 
одговорено 

8.  01-013-9/22
29.4.2022.  

 
 

(питање 
постављено 

путем 
протокола) 

Дражен 
Микић 
 
 

„Обзиром да је 26.10.2021. године пуштен у функцију 
видеонадзор насељеног мјеста Прњавор постављам надлежном 
Министарству унутрашњих послова, Полицијска управа 
Бањалука, Полицијска станица Прњавор, следеће питање: 
Колико је возача санкционисано непосредним опажањем 
полицијских службеника, а колико употребом видеонадзора  у 
улици Светог Саве, због кршења прописане забране  саобраћаја у 
периоду  од 17:00 до 24:00 h, колико је возача санкционисано у 
улицама Светог Саве и Карађорђева због заустављања и 
паркирања возила супротно одредбама  члана 73. Закона о 
основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, те колико 
је возача санкционисано због вожње возила у супротном смјеру  
за вријеме рада потапајућих стубића на раскрницама Светог 
Саве и Трг Српских бораца  и Светог Саве и Милана Наградића 
у периоду од 26.20.2021. године до дана подношења овог 
одборничког питања?“ 

 
 
 
 
 

одговорено и 
одговор 

достављен 

9.  13. Небојша 
Тодић 

„Зашто Министарство  не субвенционира полисе осигурања у 
пољопривреди, на којима је наведено, да је штета настала, услед 
временске непогоде као што је вјетар?“ 

није  
одговоренодг
оворено 

10.  14. Велибор 
Тривичевић 

„Да ли се планирају и какве активности на предузимању мјера 
заштите пољопривредних усјева и култура од дивљих свиња у 
сливу ријека Илова и Вијака тј. регији пољопривредно обрадивих 
површина у селима Бабановци и Д. Палачковци?“ 

 
одговорено 

11.  14. Вукашин 
Бацковић 

„Одборничко питање се односи на крпање ударних рупа у 
руралним дијеловима наше општине, асфалтни путеви у нашим 
селима су у веома лошем стању, а постоји и велика 
заинтересованост мјештана, да се ови проблеми рјешавај, да ли 
Одјељење  за стамбено-комуналне послове и инвестиције има 
план реконструкције и шта је потребно уколико се грађани 
одлуче за реконструкцију?“ 

 
 

одговорено 

12.  14. Ђорђе 
Прерадовић 

„Када ће бити ријешено питање електричне енергије у капели у 
гробљу у МЗ Шаринци?“ 

 
одговорено 

13.  14. Мирко 
Буквић 

„Зашто још увијек није расписан тендер за изградњу система 
водоснабдијевања МЗ Поточани, ко сада кочи тај поступак, 
Мирко Буквић, скупштинска већина или неко трећи?“ 

 
одговорено 

14.  17. Владо 
Жунић 

„По којим критеријумима је ове године организовано 
обиљежавање славе Борачке организације општине Прњавор, 
уствари које је тијело утврдило или договорило протокол 
обиљежавања?“ 

 
одговорено 

15.  18. Бране 
Петрушић 

„Питање упућујем Одјељењу за инспекцијске послове. Да ли је 
монитор који емитује рекламни материјал, а постављен је код 
кружног тока „Вијака“ постављен по Закону о безбједности 
саобраћаја?“ 

 
одговорено 

16.  18. Борис 
Ђурић 

„Питање се односи према начелнику општине, поводом 
информације из медија да је Европска инвестициона банка  
одобрила средства у износу 2.700.000,00 КМ, за изградњу 
водоводне мрежа са базена „Кљунића брдо“ (за водоснабдијевање 
мјесних заједница Околица, Мравица, Горња Мравица, 
Гаљиповци, Горњи Гаљиповци). Потребне су ми додатне 
информације везане за овај пројекат, да ли је тачна информација 
да су средства одобрена и када се може очекивати да средства 
буду оперативна, како би се овај један изузетно важан пројекат 
могао привести крају? Може ли се очекивати расписивање 
тендера за овај пројекат у 2023. години?“ 

 
 
 

 
одговорено 

17.  19. Милорад 
Кондић 

„Тражим да нсачелник и скупштинска већина зауставимо 
рушење „Атоса“ док се не заврши судски епилог јер ако 
срушимо ми губимо суд.“ 

 
одговорено 
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18.  19. Вукашин 
Бацковић 

„Упућујем одборничко питање начелнику општине Прњавор, 
поводом информација које добијамо од запослених радника, да у 
неким предузећима се врши дјелатност за вријеме државних 
празника, потребно је да се појачају контроле за вријеме 
празника, јер ако је државни празник, онда је празник свима.“ 

 
 
 одговорено 

19.  19. Велибор 
Тривичеви
ћ 

„Већ дужи временски период жалбе крајњих потрошача и купаца 
на неусклађеност рекламираних цијена у већини тржних центара 
и маркета! На рафама и трговачким полицама цијене су 
неупорено мање него стварна цијена када дође до плаћања на 
каси што се најбоље види код појединачне цијене артикла.“ 

 
 одговорено 

20.  19. Владо 
Жунић 

„За МХ Електропривреда РС, матично предузеће а.д. Требиње.  
Да ли и по којем основу постоји право на субвенционисање 
трошкова ел. енергије за лица из категорије -примаоци туђе његе 
и помоћи-?“ 

 
одговорено 

 
10.3. Неодговорена одборничка питања 
 

Од 20 постављених одборничких питања у 2022. години, није било питања на која 
нису дати одговори. 
           
 
ХI  АКТИВНОСТИ УНУТРАШЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ТИЈЕЛА СО 
 
11.1. Колегијум Скупштине општине 

 
У циљу унапређивања ефикасности рада Скупштине, формира се Колегијум 

Скупштине, кога чине: предсједник и потпредсједник Скупштине  и предсједници клубова 
одборника у Скупштини.   

На сједницама Колегијума учествује секретар Скупштине, а по позиву предсједника 
Скупштине сједницама могу присуствовати Начелник општине, замјеник Начелника 
општине, начелници одјељења Општинске управе и овлашћени представници јавних 
предузећа и установа чији је оснивач Општина, без права одлучивања. 

Надлежности Колегијума Скупштине прописане су Пословником о раду Скупштине 
општине Прњавор. 

 
Сједнице Колегијума СО-е одржавају се према потреби, углавном прије заказивања 

и одржавања сједница Скупштине општине. Сједнице Колегијума СО-е сазива и 
предсједавао им предсједник Скупштине општине. 

 
У 2022. години чланове Колегијума Скупштине општине чинили су: предсједник 

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

 
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 
13 сједница Колегијума и разматрао 26 тачака дневног реда. 

 
На сваку сједницу Колегијума Скупштине општине, у складу са Пословником о раду 

Скупштине општине Прњавор, достављан је записник са претходне сједнице Колегијума 
Скупштине општине, члановима Колегијума на усвајање. 
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Табела број 19: Преглед одржаних сједница Колегијума СО-е у 2022. години 
 

редни број 
сједнице 

датум 
одржавања 

број тачака 
дневног реда 

изостанци 
чланова колегијума 

8. 21.01.2022. 4 (потпредсједник СО, клубови: ДНС и независни)       3                                        

9. 11.02.2022. 2 - 
10. 21.02.2022. 2 (потпредсједник СО) 1 
11. 15.03.2022. 2 (Клуб СДС) 1 
12. 12.04.2022. 2 - 
13. 20.05.2022. 2 (Клуб СДС) 1 
14. 03.06.2022. 2 - 
15. 20.06.2022. 2 - 
16. 21.09.2022. 2 - 
17. 21.10.2022. 2 - 
18. 09.11.2022. 2 - 
19. 16.12.2022. 2 - 

Укупно 12 сједница 26 изпстанака-6 

 
11.2. Клубови одборника Скупштине општине 
 
 У 2022. години у Скупштини општине дјеловала су четири 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 „Независни“........................................................................три члана. 
Три одборника (Горан Земун, Небојша Тодић и Мирко Буквић) нису били чланови 

клубова у 2022. години. 
 

11.3. Радна тијела Скупштине општине 
 
 Чланом 47. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор прописано је да 
Скупштина општине може за разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагања 
и разматрања аката и других питања оснивати стална и повремена радна тијела Скупштине. 
 Стална радна тијела Скупштине општине (комисије, одбори и савјети) основана су 
Пословником о раду Скупштине општине Прњавор, а повремена радна тијела се оснивају 
посебном одлуком Скупштине којом се одређује састав, дјелокруг рада и овлаштења радног 
тијела. 
 
11.4. Стална радна тијела Скупштине општине 

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

основано је 15 сталних радних тијала Скупштине општине,  и то: осам комисија, пет одбора 
и два савјета.  

 
Од 75 чланова сталних радних тијела Скупштине општине Прњавор, како је 

дефинисано Пословником о раду Скупштине општине Прњавор, одборници Скупштине 
чине 49 чланова, а осталих је 26 чланова - чланови радних тијела из реда Општинске управе 
општине Прњавор и спољни чланови из реда научних и стручних радника из области која 
је у надлежности радног тијела. 
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Раду Скупштине општине у 2022. години претходило је разматрање одређеног броја 

питања на сједницама радних тијела на који начин се настојало обезбиједити ефикаснији 
рад Скупштине општине. 

 
 У 2022. години 11 радних тијела одржало је 44 сједнице на којима је разматрано 234 

тачке дневног реда. Четири стална радна тијела у 2022. години нису одржала ни једну 
сједницу: Комисија за привреду и финансије, Комисија за вјерска питања, Одбор за људска 
права, представке и притужбе и Одбор за регионалну и међународну сарадњу. 

 
11.4.1. Промјене у сталним радним тијелима 
 
 1. На 13. сједници Скупштине општине Прњавор одржаној дана 14. јуна 2022. године 
дошло је до промјене чланова у следећим радним тијелима: 
 

- у Комисији за питања младих - разријешен је Милан Радуловић, због подношења 
оставке и  

- у Одбору једнаких могућности - разријешена је Мануела Михајловић, због 
подношења оставке. 
 На 15. сједници Скупштине општине одржаној дана 28. септембра 2022. за члана 
Комисије за питања младих изабрана је Дајана Башић. На истој сједници је у Одбор 
једнаких могућности изабрана је Јована Његован. 
 

 2. На 17. сједници Скупштине општине одржаној 15.11.2022. године дошло је до 
промјене члана у следећем радном тијелу: 
 

- у Одбору једнаких могућности – разријешен је Данко Сегић, испред Општинске 
управе Општине Прњавор, јер није више запослен у Општинској управи општине Прњавор. 

На истој сједнци у Одбор једнаких могућности изабран је Томислав Дуртка, испред 
Општинске управе Општине Прњавор. 

 
3. На 19. сједници Скупштине општине одржаној 26.12.2022. године дошло је до 

промјене члана у следећем радном тијелу: 
 
- у Комисији за избот и именовање – разријешен је одборник Милан Петровић, због 

подношења оставке на мјесто одборника у Скупштини3. 
На истој сједници за члана Комисије за избор и именовање изабран је одборник 

Велибор Тривичевић. 
 
11.4.2. Активности сталних радних тијела у 2022. години 

 
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. 

 
 
 
 

 
3 изабран за посланика у Народној скупштини Републике Српске на Општим изборима 2022. године 
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Табела број 20: Преглед активности радних тијела у 2022. години 
 

Р.бр. радно тијело редни број 
сједнице 

датум 
одржавања 

број тачака 
дневног реда 

изостанци 
чланова 

1.  
 
 
 
 
 
Комисија за избор и 
именовање 

22.   27.1.2022.  2                             1 
23. 31.1.2022.  3                              1 
24. 4.2.2022. 1  - 
25. 18.3.2022.  2    1 
26. 22.2.2022.  1  - 
27. 20.4.2022.  1 - 
28. 25.5.2022. 1 1  
29. 13.6.2022. 4 1 
30. 14.6.2022. 2 - 
31. 27.6.2022.  1 1 
32. 30.6.2022.  1 2  
33. 29.7.2022. 3 2 
34. 18.8.2022. 4 1 
35. 27.9.2022. 3 2 
36. 1.11.2022. 2 1 
37. 14.11.2022. 3 1 
38. 21.12.2022. 4 1 
39.  26.12.2022. 1 1 

Укупно 18 сједница 39 17  
 

2. 
 
Статутарно-правна комисија 

6.          26.1.2022.                     18 1 
7.          14.2.2022.                       1 - 
8.          28.2.2022.  33 - 
9. 21.3.2022.                     13 - 
10          18.4.2022. 10 2 
11.          10.6.2022.  17 1 
12. 22.7.2022. 7 - 
13. 26.9.2022. 11 2 
14. 26.10.2022. 15 - 
15. 11.11.2022. 14 - 
16. 5.12.2022. 11 - 
17. 22.12.2022. 15 1 

Укупно 12 сједница 165 7 
3. Комисија за привреду и 

финансије 
- - - - 

Укупно 0 сједница - - 
4. Комисија награде и признања 1. 16.3.2022. 2 -  

Укупно 1 сједнице 2 - 
5. Савјет за спорт 3. 21.3.2022. 1 2  

4. 6.12.2022. 1 2 
Укупно 2 сједнице 2 4 

6. Комисија за друштвене 
дјелатности 

3. 13.6.2022. 4 2 

4. 31.10.2022. 4 2 

Укупно 2 сједнице 8 4 
7. Одбор једнаких могућности 3. 26.10.2022. 2 2 

Укупно 1  2 2 
8. Одбор за борачко-инвалидску 

заштиту 
2. 28.2.2022. 2 1 
3. 14.11.2022. 2 1 
4. 5.12.2022. 2 2 

Укупно 3 сједницу 6 4 
9. Етички одбор 2. 21.12.2022. 2 - 

Укупно 1 сједницу 2 - 
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10. Комисија за мјесне заједнице 2. 27.6.2022. 2 1 

Укупно 1 сједницу 2 1 
11. Комисија за питања младих 2. 6.12.2022. 1 2 

Укупно 1 сједницу 1 2 
12. Комисија за вјерска питања - - - - 

Укупно 0 сједница - - 
13. Одбор за људска права, 

представке и притужбе 
- - - - 

Укупно 0 сједница - - 
14. Одбор за регионалну и 

међународну сарадњу 
- - - - 

Укупно 0 сједница - - 
15. Савјет за културу 2.             9.6.2022. 2 1 

3. 26.10.2022. 3 2 

Укупно                           2 сједиицу 5 3 
 
Свеукупно сједница радних тијела 

   
44     

 
234     

 
44                  

 
11.5. Повремена радна тијела 
 

Скупштина општине је посебним рјешењима, којима је утврђен дјелокруг рада, 
овлашћења и састав, у 2022. години именовала 22 повремена радна тијела, како слиједи: 

1. Комисија за спровођење јавног надметања, („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 2/22), 

2. Комисија за спровођење јавног надметања, („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 8/22), 

3. Комисија за спровођење јавног надметања, („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 8/22), 

4. Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање чланова 
Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 8/22), 

5. Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и  именовање чланова 
Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 8/22), 

6. Комисија за спровођење јавног надметања, („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 13/22), 

7. Комисија за спровођење јавног надметања, („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 13/22), 

8. Комисија за спровођење јавног надметања, („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 13/22), 

9. Комисијa за спровођење поступка по Јавном огласу за именовање једног члана 
Општинске изборне комисије Прњавор, („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 13/22), 

10. Комисијa за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање чланова 
Одбора за жалбе општине Прњавор, („Службени гласник општине Прњавор“, број 
20/22), 

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 (к.ч. 593/15, 593/16, 593/17 и 598/19, к.о. 
Горњи Штрпци) („Службени гласник општине Прњабор“, број 27/22), 
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13. Комисија за спровођење јавног надметања (к.ч. број 908/17 к.о. Прњавор) 
(„Службени гласник општине Прњабор“, број 27/22), 

14. Савјет за укупно праћење израде измјене дијела Регулационог плана  „Исток 2, исток 
3 и југ 1“ (измјена IV) („Службени гласник општине Прњабор“, број 29/22), 

15. Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање члана 
Одбора за жалбе општине Прњавор („Службени гласник општине Прњабор“, број 
29/22), 

16. Комисија за спровођење јавног надметања („Службени гласник општине Прњабор“, 
број 29/22), 

17. Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање члана 
Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор („Службени 
гласник општине Прњабор“, број 30/22), 

18. Комисија за провођење поступка по Јавном огласу за именовање три члана ОИК 
Прњавор („Службени гласник општине Прњабор“, број 30/22), 

19. Комисија за спровођење јавног надметањa („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 33/22), 

20. Комисија за спровођење јавног надметањa („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 35/22), 

21. Комисија за спровођење јавног надметања (к.ч. број: 257/1, 262, 263/1, 264/5, 267/5 
и 268/11 к.о. Вучијак) („Службени гласник општине Прњавор“, број 35/22), 

22. Комисије за провођење поступка по Јавном огласу за именовање члана Општинске 
изборне комисије Прњавор, („Службени гласник општине Прњавор“, број 35/22). 

 
Чланови радних тијела у складу са чланом 8. Одлуке о накнадама одборницима и 

члановима радних тијела Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 13/14 и 31/16) имају право на новчану накнаду у висини дневнице, утврђене 
важећим прописима, за долазак на сваку сједницу радног тијела.  

У складу са чланом 8. став 2. Одлуке о накнадама одборницима и члановима радних 
тијела Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 13/14 и 
31/16), накнада се не исплаћује члановима радних тијела из реда одборника Скупштине, 
члановима радних тијела који су у радном односу у општинској управи и јавним установама 
и предузећима чији је оснивач Скупштина општине. 

Накнада за рад у радним тијелима није исплаћивана једном члану повремених 
радних тијела који има право на накнаду за рад у радним тијелима, а који је дао изјаву да се 
одриче накнаде за рад. 

 
 

ХII СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
12.1. Образовање Стручне службе  
 

Прописи који регулишу формирање Стручне службе Скупштине општине су Закон 
о локалној самоуправи, члан 53. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) 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 („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 
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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. 
 

12.2. Обављање послова за потребе рада Скупштине 
 

У 2022. години Стручна служба Скупштине општине је обављала послове из своје 
надлежности: 

- учествовала у припреми састанака предсједника и потпредсједника скупштине и 
предсједника радних тијела и клубова одборника који се организују у скупштини и старала 
се о реализацији закључака са тих састанака, 

- обављала административно-техничке, стручне и друге послове за потребе 
предсједника, потпредсједника, секретара скупштине, клубова одборника, одборника и 
радних тијела скупштине, 

- обављала послове у вези са усмјеравањем материјала које предсједник упућује 
радним тијелима скупштине, 

- давала стручна мишљења радним тијелима, одборницима скупштине и клубовима 
одборника у остваривању њихових функција у скупштини, 

- учествовала у припремању програма рада скупштине и радних тијела и пратила 
њихово остваривање, 

- уређивала и издавала гласила скупштине, 
- организовала и обезбјеђивала сарадњу са представницима штампе и других 

средстава јавног информисања у остваривању њихових права и дужности, у вези са 
обавјештавањем о раду скупштине, 

- прикупљала, обрађивала, чувала и давала на коришћење податке и материјале и 
обављала друге информативно-документационе послове, 

- старала се о припремању и чувању оригинала аката скупштине, 
- вршила друге стручне, административне и техничке послове, 
- припремала нацрте и приједлоге одлука и других општих и појединачних аката које 

је доносила Скупштина општине у извјештајном периоду, гдје је Стручна служба СО-е  
обрађивач а Скупштина општине предлагач, 

- 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,  

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

- 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  
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Општине, 
- израђивала, штампала и објављивала „Службене гласнике општине Прњавор“ и 

регистар прописа,  
- вршила припрему електронског издања „Службеног гласника општине Прњавор“ и 

регистар прописа и исте објављивала,  
- као и друге послове из своје надлежности. 
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. 

 
12.3. Службени гласник општине Прњавор 
 

У 2022. години Стручна служба Скупштине општине je издала и објавила 35 бројева 
„Службеног гласника општине Прњавор“ и Регистар прописа објављених у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“, у физичком и елктронском облику. 

У 2022. години Стручна служба Скупштине општине је објавила укупно 689 прописа 
и других аката, од чега је: 

- 291 донесених од стране Скупштине општине,  
- 384 донесених од стране Начелника општине,  
- 10 донесених од стране Одјељења за стамбено-комуналне послове и инвестиције,  
- један донесен од стране Одјељења за просторно уређење, 
- један донесен од стране Јавне установа Центар за кулуру Прњавор, 
- један донесен од стране Јавне установа Центар за социјални рад Прњавор,  
- један акт ЦИК БиХ - секретара Скупштине општине Прњавор. 
У складу са законом, Статутом општине Прњавор и Пословником о раду Скупштине 

општине Прњавор, сви општи и појединачни акти Скупштине општине Прњавор се 
обавезно објављују у „Службеном гласнику општине Прњавор“. 

„Службени гласник општине Прњавор“ се штампа на ћириличном писму и Стручна 
служба га је редовно достављала следећим корисницима: један примјерак Начелнику 
општине, 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. 
 
 
ХIII ЈАВНОСТ РАДА 
 
13.1. Јавност рада Скупштине општине 
 

Јавност рада Скупштине општине Прњавор, утврђена је као обавеза Законом о 
локалној самоуправи, Статутом општине Прњавор и Пословником о раду Скупштине 
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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 Прњавор 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 рад у Скупштини општине и извјештавају јавност о 
раду, 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 редовно, прије сваке сједнице Скупштине општине редовно објављује позив и 
материјал за сједнице Скупштине општине, усвојене скраћене записнике са сједница 
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. 
 
13.2. Учешће грађана у иницирању и доношењу одлука  
 

У току 2022. године није било подношења иницијатива, петиција нити захтјева за 
присуство сједницама Скупштине, нити је било присуства грађана сједницама Скупштине 
општине. 
 
 
ХIV  ЗАВРШНИ ДИО 
 

Систематизовани преглед активности, исказан у Извјештају, може послужити 
одборницима као солидна основа за вођење расправе о раду Скупштине општине у 
извјештајном периоду, 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, Колегијума Скупштине, радних 
тијела Скупштине општине, 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.   

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 
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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 
2022. години није било проблема са обезбјеђивањем кворума за рад Скупштине општине.  

И даље је актуелна потреба увођења информационе технологије у раду Скупштине 
општине, набавком лаптопа за потребе рада одборника, јер би се тиме учинили значајни 
помаци на плану ефикаснијег и рационалнијег рада Скупштине општине чиме би се 
смањили трошкови штампања скупштинског материјал, времена за доставу истог, што је 
био проблем и у претходним извјештајним периодима. Такође је и даље актуелна потреба 
увођења система електронског изјашњавања одборника у Скупштини општине, ради 
прецизнијег и тачнијег утврђивања резултата гласања. (како би се избјегло понављање 
гласања због утврђивања тачности изјашњавања одборника). 

Задатак Стручне службе Скупштине општине, што и чини, је да професионално, 
стручно, непристрасно, ефикасно и политички неутрално обавља стручне и друге послове 
за потребе Скупштине општине, радних тијела Скупштине општине, одборника, 
предсједника и потпредсједника Скупштине општине и клубова одборника у Скупштини 
општине, а ради остваривања надлежности Скупштине општине. 

Подаци у Извјештају могу послужити одборницима као основа за вођење расправе о 
раду Скупштине општине, Колегијума Скупштине општине, радних тијела Скупштине 
општине и Стручне службе Скупштине општине, као и основа за давање приједлога и 
сугестија за даљи ефикаснији рад Скупштине општине, њених радних тијела, Колегија 
Скупштине општине, Клубова одборника у Скупштини општине и Стручне службе 
Скупштине општине. 

Да би се сједнице Скупштине општине и даље редовно одржавале и пратиле Програм 
рада Скупштине општине, те да би се остварила одрживост достигнутих стандарда 
потребна је подршка и активност свих политичких субјеката, самосталних одборника и 
одборника националних мањина који имају мандате у Скупштини општине, и који 
учествују у раду Скупштине општине. 

Учешће свих одборника у Скупштини општине обезбиједиће боље функционисање 
и ефикасност Скупштине општин. 

 
                                                       

Р Е З И М Е 
   

 Одржано 11 редовних и 2 ванредне сјднице Скупштине општине у 2022. години; 
 Одржане 44 сједнице радних тијела Скупштине општине Прњавор; 
 Одржано 12 сједница Колегијума Скупштине општине;  
 Донесен укупно 291 акт од стране Скупштине општине, и то: 
 101 одлука; 

      13 програма; 
 4 плана; 
 1 правилник; 

      73 закључка; 
 99 рјешења; 
 Објављено 35 Службених гласника општине Прњавор; 
 Објављено 689 прописа и других акат у Службеном гласнику општине Прњавор; 
 Одборници Скупштине општине поставили 20 одборничких  питања. 

     

Обрађивач: Стручна служба СО-е, 
         ПРЕДСЈЕДНИК  

                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
        Жељко Симић, мастер политикологије 
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