
На основу чланова 37. и 87. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и чланова 158. и 159. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина 

општине Прњавор, на 21. сједници одржаној дана 10.12.2018. године, донијела је 

 

ПРОГРАМ РАДА 

Скупштине општине Прњавор за 2019. годину 

 

I 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Програм рада Скупштине општине Прњавор за 2019. годину је основа за благовремено 

планирање сједница Скупштине општине и њених радних тијела, за припрему и 

организовање активности у Скупштини општине и у радним тијелима – на остваривању 

њихових права, дужности и одговорности, утврђених Законом, Статутом општине Прњавор, 

Пословником о раду Скупштине општине Прњавор и другим прописима.                                 

Организационе јединице Општинске управе општине Прњавор, јавна предузећа и 

установе одређени овим програмом дужни су, у складу са Програмом, припремити и 

доставити Скупштини општине на разматрање одговарајуће материјале из своје надлежности 

и одговорни су за благовремену, квалитетну и стручну припрему материјала као и за 

законитост достављених приједлога аката. 

Радна тијела Скупштине општине ће свако у оквиру своје надлежности утврђене 

Пословником о раду Скупштине општине Прњавор, прије разматрања на сједници 

Скупштине општине, размотрити свако питање садржано у Програму рада и своје приједлоге 

и мишљења доставити Скупштини општине у форми извјештаја и закључака. 

Поред питања садржаних у овом програму, Скупштина општине у складу са својим 

надлежностима и према указаној потреби на приједлог овлаштених предлагача разматраће и 

друга питања која предложе. 

  
II 

НОРМАТИВНИ И ТЕМАТСКИ ДИО 

 

Скупштина општине Прњавор ће на својим сједницама у 2019. години разматрати 

сљедеће: 

I КВАРТАЛ (јануар-март) 

ОДЛУКЕ 

1. Одлука о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта  

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

2. Одлука о висинин вриједности непокретности по зонама на подручју општине 

Прњавор 

       Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

       Предлагач: Начелник општине 

3. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног м2 корисног 

стамбеног и пословног простора у 2018. години за подручје општине Прњавор 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

4. Одлука о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2019.  

годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

5. Одлука о додјели награда и признања, у 2019. години, поводом 24. марта – Дана 

општине Прњавор 
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       Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Комисија за награде и признања 
 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. Програм санитарне заштите воде за пиће за људску употребу за изворишта 

„Повелич“ и „Дабрак“ 

       Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

       Предлагач: Начелник општине 

2. Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода 

од посебних водних накнада у 2019. години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

3. Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2019. 

години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

4. План утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за 

шуме за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство  

Предлагач: Начелник општине 

5. Програм мјера превентивне здравствене заштите становништва на подручју 

општине Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: Инспекција за храну и здравствена инспекција 

Предлагач: Начелник општине 

6. План капиталних улагања општине Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

7. Програм одржавања локалне путне мреже на подручју општине Прњавор за 2019. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

8. Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

9. Програм за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини 

Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 

Предлагач: Начелник општине 

10. Програм развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2019. годину  
Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

11. План имплементације пројеката и индикативни финансијски оквир за период 2019-

2020. година 

Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

12. Програм рада ЈУ Центар за културу Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за културу Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

13. Програм рада ЈУ Центар за социјални рад Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

14. Програм рада ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: ЈУ Народна библиотека Прњавор 
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Предлагач: Начелник општине 

15. Програм рада ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

16. Прорам рада ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор за 2019. годину 

Обрађивач: ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Извјештај о коришћењу средстава за унапређење пољопривредне производње у 

2018. години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

2. Извјештај о коришћењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од 

посебних водних накнада у 2018. години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

3. Извјештај о утрошку новчасних средстава која потичу од прихода од посебних 

намјена за шуме за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о реализацији Програма мјера превентивне здравствене заштите 

становништва на подручју општине Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: Инспекција за храну и здравствена инспекција 

Предлагач: Начелник општине 

5. Информација о вршењу инспекцијског надзора за период 01.01-31.12.2018. године 

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове-начелник Одјељења 

Предлагач: Начелник општине 

6. Извјештај о реализацији Плана капиталних улагања на подручју општине 

Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

7. Извјештај о реализацији Програма одржавања локалне путне мреже на подручју 

општине Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

8. Извјештај о реализацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне 

потрошње за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

9. Извјештај Начелника општине о раду у органима предузећа која обављају 

комуналне дјелатности за 2018. годину  
Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције  

Предлагач: Начелник општине 

10. Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко-

инвалидске заштите у општини Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за борачко- инвалидску и цивилну заштиту 

Предлагач: Начелник општине 

11. Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја 

на подручју општине Прњавор у 2018. години 

Обрађивач: Полицијска станица Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 
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12. Извјештај о раду ЈУ Гимназије Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: ЈУ Гимназија Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

13. Извјештај о раду ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

14. Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

15. Извјештај о раду ЈУ Центар за културу Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за културу Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

16. Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

17. Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: ЈУ Народна библиотека Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

18. Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

19. Извјештај о раду ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

20. Извјештај о раду Скупштине општине, сталних радних тијела Скупштине и 

Стручне службе Скупштине општине, за 2018. годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

 

II КВАРТАЛ (април-јуни) 
 

ОДЛУКЕ 

1. Одлука о усвајању Плана енергетске ефикасности за општину Прњавро до 2020. 

године 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

2. Одлука о увајању измјене дијеле Регулационог плана „Центар“ (измјена V) 

        Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

        Предлагач: Начелник општине 

3. Одлука о увајању Регулационог плана „Блок улица Алексе Малића, Цара Лазара и 

Стевана Немање“ 

        Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

        Предлагач: Начелник општине 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. План утрошка средстава за техничко опремање Ватрогасне јединице, изградњу 

објеката које користи Ватрогасна јединица за своје активности и чување 

ватрогасне опреме за 2019. годину 

Обрађивач: Територијална ватрогасна јединица Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 
 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 
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1. Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за 2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

2. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Прњавор за 

2018. годину 

Обрађивач: Општинска управа општине Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

3. Извјештај о стању управног рјешавања у Општинској упарви Прњавор за период 

од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Прњавор за период од 01.01.2018. 

године до 31.12.2018. године 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач: Начелник општине 

5. Извјештај о извршењу Програма развоја спорта на подручју општине Прњавор за 

2018. годину 

Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

6. Информација о коришћењу јавних површина на подручју општине Прњавор у 2018. 

години 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

7. Информација о организовању и наплати комуналне накнаде у 2018. години 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

8. Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање 

Ватрогасне јединице, изградњу објеката које користи Ватрогасна јединица за своје 

активности и чување ватрогасне опреме за 2018. годину 

       Обрађивач: Територијална ватрогасна јединица Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

 

III КВАРТАЛ (јули-септембар) 

ОДЛУКЕ 

1. Одлука о усвајању Регулационг плана „Радуловац“ 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

2. Одлука о измјени дијела Регулационог плана „Исток 2, Исток 3 и Југ 1“ (измјена 

III) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

3. Одлука о усвајању плана управљања отпадом 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. Годишњи Програм рада ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за радну 

2019/2020. годину 

Обрађивач: ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 
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1. Извјештај о извршењу буџета општине Прњавор за период 01.01.-30.06.2019. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

2. Информација о вршењу инспекцијског надзора за период од 01.01.-30.6.2019. године 

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове – начелник Одјељења 

Предлагач: Начелник општине 

3. Информација о јавном превозу на подручју општине за регистрациони период 

2018/2019. година 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Прњавор за период 2012-2020. 

година, у 2018. години 

Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

5. Информација о стипендирању ученика и студената са подручја општине Прњавор 

Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 
 

IV КВАРТАЛ (октобар-децембар) 

ОДЛУКЕ 

1. Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

2. Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

3. Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на непокретности на подручју општине 

Прњавор за 2020. годину  

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

4. Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

5. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

6. Одлука о измјени и допуни дијела Регулационог плана „У зони утицаја 

Магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице – Дервента, територија општине 

Прњавор“ (измјена и допуна II) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

7. Одлука о измјени дијела Регулационог „У зони утицаја Магистралног пута М-16.1 

дионица Клашнице – Дервента, територија општине Прњавор“ (измјена и допуна 

III) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

8. Приједлог Одлуке о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2020. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. Нацрт Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 
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Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

2. Приједлог Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Информација о остваривању права бораца, војних инвалида и породица погинулих 

бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске и цивилних жртава рата у 

општини Прњавор  
Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту 

Предлагач: Начелник општине 

2. Информација о стању цивилне заштите у систему заштите и спасавања општине 

Прњавор 

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску и цивилну заштиту (Одсјек за цивилну 

заштиту)  

Предлагач: начелник општине 

3. Извјештај о стању животне средине 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач:Нначелник општине 

4. Информација о стању у области основног образовања и васпитања и средњег 

образовања на подручју општине Прњавор 

Обрађивач: Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

 

III 

МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ У 2019. ГОДИНИ 

 

Стручни обрађивачи и предлагачи материјала одређени овим програмом дужни су:  

1. да материјале припремају у форми предвиђеној за доношење аката према утврђеној 

методологији,  

2. да се материјал за сједнице Скупштине општине припрема у складу са Пословником 

о раду Скупштине општине Прњавор, 

3. да у материјалима износе објективно стање и чињенице са јасним и конкретним 

приједлозима мјера и закључака,  

4. да утврђене приједлоге аката благовремено достављају Стручној служби 

Скупштине општине у једном ћириличном примјерку потписане од стране обрађивача и 

обавезно у електронским облику, 

5. да у колико за поједине сједнице не доставе одговарајуће материјале Скупштини 

општине, предвиђене по Програму, дужни су доставити писмену информацију о разлозима 

због којих одређени материјал за сједницу не може бити благовремено достављен.   

 

IV 

Секретар Скупштине општине непосредно је одговоран за координацију активности 

на изради приједлога докумената, одређених овим програмом, са кабинетом Начелника 

општине у складу са прописима и овим програмом, те за благовремено достављање 

материјала одборницима у Скупштини и организацију и припрему сједница радних тијела о 

предложеним матријалима. 

 

 

V 

О извршењу овог прогрма стараће се скупштинско руководство. 
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VI 

Програм рада Скупштине општине Прњавор за 2019. годину, објавиће се у 

„Службеном гласнику општине Прњавор“. 

 
 

Број: 01-013-14/18                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 10.12.2018. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                                                    Жељко Симић, мастер политикологије 
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