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ИНФОРМАЦИЈА  

о реализацији одлука Скупштине општине Прњавор 

за период од 01.01. до 30.06.2018. године 

 

 

УВОД 

 

У оквиру МЕГ пројекта (Пројекта општинског околишног и економског 

управљања) усвојен је Акциони план за општину Прњавор, у којем је предвиђено 

подиндикатором А.3.8. (Скупштина општине прати реализацију донесених одлука), 

полугодишње разматрање степена реализације одлука Скупштине општине Прњавор. 

 

 ЦИЉ  

 

Ова информација има за циљ упознавање одборника Скупштине са статусом 

одлука које је Скупштина општине донијела у периоду од 01.01. до 31.06.2018. године.  

На овај начин одборници имају преглед колико су одлука донијели, колико је 

реализовано одлука и колико је одлука чија је реализација у току. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ОДЛУКА 

 

У складу са Пословником о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), Стручна служба Скупштине 

општине је, на основу достављених података о статусу одлука од стране Кабинета 

начелника општине, из надлежности Начелника, припремила Информацију о 

реализацији одлука које је Скупштине општине Прњавор донијела у периоду од 01.01. 

до 30.06.2018. године.  

Информација садржи преглед одржаних сједница Скупштине општине Прњавор 

за период 01.01. до 30.06.2018. године, донесених одлука на сједницама и њихову 

реализацију. 

 

Скупштина општине Прњавор је у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године 

одржала четири редовне сједнице Скупштине општине, како слиједи: 

- 14. сједница - одржана 06.03.2018. године, 

- 15. сједница - одржана 20.03.2018. године, 

- 16. сједница - одржана 26.04.2018. године и 

- 17. сједница - одржана 14.06.2018. године.  

 

На наведним сједницама Скупштина општине је донијела 33 одлуке, од којих се 

одређени број одлука примјењује, један број је реализован или је реализација у току. 

У наставку Информације табеларно су наведене све донесене одлуке у периоду 

од 01.01. до 30.06.2018. године са назначеном надлежности за реализацију, степену 

реализације одлука и бројем „Службеног гласника општине Прњавор“ у којем су 

донесене одлуке објављене. 

 
 

р/б 
Преглед одлука  

донесених у периоду од 01.01. до 31.06.2018. године 

 

реализација  
 

надлежност 

14. сједница СО - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине Прњавор“ број 5/18 
 

1. Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о 

замјени некретнина са Малић Рајком и другима 

у току Начелник 

општине 
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2. Одлука о приступању изради Регулационог плана „Блок 

између улица Стевана Немање, Алексе Малића и Цара 

Лазара“ 

у току Начелник 

општине 

3. Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог 

плана „Центар“ (измјена V) 

у току Начелник 

општине 

4. Одлука о приступању изради измјене и допуне дијела Ре- 

гулационог плана „У зони утицаја магистралног пута М-

16.1 дионица Клашнице-Дервента“ (измјена  и допуна II) 

у току Начелник 

општине 

5. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на 

територији општине Прњавор 

реализовано Начелник 

општине 

6. Одлука о висини накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта 

реализовано Начелник 

општине 

7. Одлука о измјени Одлуке о сеоским водоводима јавним 

бунарима и јавним чесмама 

у току Начелник 

општине 

8. Одука о измјени Одлуке о комуналним таксама 

 

реализовано Начелник 

општине 

15. сједница СО - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине Прњавор“ број 6/18 
 

9. Одлукa о оснивању Oдбора за жалбе општине Прњавор 

 

у току Начелник 

општине 
10. Одллукa о субвенционисању трошкова комуналних 

водних услуга социјално угроженим корисницима на 

подручју општине Прњавор 
 

у току Начелник 

општине 

11. Одлукa о проширеним правима социјалне заштите у 

општини Прњавор за 2018. годину 
 

реализовано ЈУ Центар 

за соц. рад  

12. Одлукa о начину и условима давања у закуп пословног 

простора у стамбено-пословној згради („Борачка зграда“) 

у Борачкој улици број 16 
 

реализовано Начелник 

општине 

13. Одлука о додјели општинских признања и награда у 2018. 

години поводом 24. марта - Дана општине Прњавор 

(Признања и награде додијељене на Свечаној сједници 

Скупштине општине, 24. марта 2018. године – поводом 

Дана општине Прњавор) 
 

реализована СО-е 

14. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске 

цијене једног m
2
 корисног стамбеног и пословног 

простора у 2017. години за подручје општине Прњавор 
 

реализовано   Начелник 

општине 

15. Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о 

куповини земљишта са Тодоровић Десимиром, сином 

Чедомира, из Прњавора 
 

у току Начелник 

општине 

16. сједница СО - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине Прњавор“ број 9/18 
 

16. Одлука о утврђивању посебног интереса за продају 

непокретности у својини општине Прњавор, испод 

тржишне цијене или без накнаде 
 

у току Начелник 

општине 

17. Одлука о прихватању иницијативе за изградњу споменика 

погинулим борцима одбрамбено-отаџбинског рата Војске 

Републике Српске у Мјесној заједници Отпочиваљка –

Мрачај 

(Иницијативу Скупштина општине прихватила доноше- 

њем одлуке) 
 

реализована СО-е 
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18. Одлука о давању овлаштења Начелнику општине 

Прњавор да закључи уговор о заједничком улагању 

између Општине Прњавор и ЈП „Путеви Републике 

Српске“ Бања Лука 
 

реализовано Начелник 

општине 

19. Одлука о додјели на привремено коришћење пословног 

простора Планинарском друштву „Корак више“ из 

Прњавора 
 

реализовано Начелник 

општине 

20. Одлука о расписивању и одржавању избора за чланове 

Савјета мјесне заједнице Гусак-Гајеви 

(Избори расписани и проведени, Савјет МЗ Гусак-Гајеви 

изабран. Одлука о додјели мандата члановима Савјета 

мјесне заједнице Гусак-Гајеви објављена у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“ број 10/18) 
 

реализована ОИК 

21. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Одбора за жалбе општине Прњавор 

(Донесена Одлука о поништавању и поновном 

расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

чланова Одбора за жалбе општине Прњавор, конкурс 

расписан и објављен у Дневном листу „Вечерње новости“ 

од 31.07.2018. године и „Службеном гласнику Републике 

српске“, број 72/18) 
 

у току СО-е 

17. сједница СО - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине Прњавор“ број 11/18 
 

22. Одлука о усвајању Урбанистичког плана „Прњавор“ 

 

реализовано Начелник 

општине 
23. Одлука о давању на привремено кориштење објекта у току Начелник 

општине 
24. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о 

куповини земљишта са Малешевић Весном, кћерком 

Новака, из Прњавора 

у току Начелник 

општине 

25. Одлука о допуни Одлуке о организовању Јавне установе 

Центар за културу Прњавор 

у току Начелник 

општине 
26. Одлука о усвајању Локалног акционог плана за 

равноправност полова општине Прњавор за период 2018-

2020. година 

у току Начелник 

општине 

27. Одлука о утврђивању приједлога броја и просторног 

распореда основних школа са школским уписним 

подручјима на подручју општине Прњавор 

реализовано Начелник 

општине 

28. Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде 

за 2019. годину 

реализовано  Начелник 

општине 
29. Одлука о просторијама и висини накнаде за закључење 

брака и врсти и висини накнаде за посебне услуге из 

области опште управе 

реализовано Начелник 

општине 

30. Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог 

плана „Исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена III) 

у току Начелник 

општине 

31. Одлука о измјени Плана капиталних улагања на подручју 

општине Прњавор за 2018. годину 

у току Начелник 

општине 
32. Одлука о основаности утврђивања општег интереса ради 

провођења поступка експропријације земљишта у сврху 

провођења пројекта санације, чишћења и реконструкције 

ријека Вијаке и Укрине 

у току Начелник 

општине 
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33. Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање 

једног члана Управног одбора Јавне здравствене установе 

Дом здравља Прњавор и једног члана Управног одбора ЈУ 

Центар за социјални рад Прњавор и расписивање Јавног 

конкурса 

у току Начелник 

општине 

 

 Од укупног броја донесених одлука (33), на надлежност Начелника општине 

односи се 28 одлука, на надлежност Скупштине општине три одлуке, на надлежност 

Oпштинске изборне комисије Прњавор једна одлука и на надлежност ЈУ Центар за 

социјални рад Прњавор једна одлука. 
 

Из надлежности Скупштине општине, од три одлуке: 

- реализовано – двије одлуке, 

- у току реализације је – једна одлука. 

 

Из надлежности Начелника општине, од 28 одлука: 

- реализовано или се примјењује - 11 одлука,  

- у току реализације је - 17 одлука.   

 

Из надлежности Општинске изборне комисије одлука реализована. 

Из надлежности ЈУ Центар за социјални рад Прњавор, одлука се примјењују. 
 

На основу горе наведених података може се закључити да је од укупног броја 

(33) донесених одлука реализовано или је њихова реализација у току укупно 33 одлуке, 

те да нема одлука чија реализација није започета. 
  

   
 

                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                              Жељко Симић, мастер политикологије 


