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ИНФОРМАЦИЈА  

о реализацији одлука Скупштине општине Прњавор 

за период од 1.7. до 31.12.2018. 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 1.7. до 31.12.2018. 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 1.7. до 

31.12.2018. године.  

Информација садржи преглед одржаних сједница Скупштине општине Прњавор 

за период 1.7. до 31.12.2018. године, донесених одлука на сједницама и њихову 

реализацију. 
 

Скупштина општине Прњавор је у периоду од 1.7. до 31.12.2018. године одржала 

пет редовних сједница Скупштине општине, како слиједи: 

- 18. сједница - одржана 10.7.2018. године, 

- 19. сједница - одржана 9.9.2018. године, 

- 20. сједница - одржана 6.11.2018. године, 

- 21. сједница - одржана 11.12.2018. године и 

- 22. сједница - одржана 26.12.2018. 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 1.7. до 31.12.2018. 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 1.7. до 31.12.2018. године 

 

реализација  
 

надлежност 

 

18. сједница - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број 12/18 
 

1. Одлукa о допуни Статута општине Прњавор  реализовано СО-е 

2. Одлукa о усвајању Плана имплементације и индукованог 

финансијског оквира за период 2018.-2020. година 

реализовано  Начелник 

општине 
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3. Одлукa o измјенама Одлуке 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 

4. Одлука о измјени Одлуке о гробљима и погребној 

дјелатности 

реализација у 

току 

Начелник 

општине 

5. Одлука о утврђивању назива улице доктора Славка 

Шушка 

реализовано Начелник 

општине 

6. Одлука о поништавању и поновном расписивању Јавног 

конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе 

општине Прњавор 

реализовано Начелник 

општине 

7. Одлука о допунама Одлуке о утврђивању приједлога 

броја и просторног распореда основних школа са школским 

уписним подручјима на подручју општине Прњавор 

реализација у 

току 

Начелник 

општине 

8. Одлука о приступању изради измјене дијела 

Регулационог плана „У зони утицаја Магистралног пута 

М-16.1 дионица Клашнице-Дервента, територија оптшине 

Прњавор“ (измјена III) 

реализација у 

току  

Начелник 

општине 

 

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

9. Одлука о утврђивању посебног интереса за продају 

непокретности у својини општине Прњавор, испод 

тржишне цијене 

 реализовано Начелник 

општине 

10. Одлука о управљању отпадом реализација у 

току  

Начелник 

општине 
11. Одлука о допунама Одлуке о такси превозу на подручју 

општине Прњавор 

реализовано  Начелник 

општине 
12. Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању 

изради измјене дијела Регулационог плана „У зони 

утицаја Магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице – 

Дервента, територија општине Прњавор“ (измјена III), 

реализација у 

току 

Начелник 

општине 

13. Одлука о давању сагласности на цијене погребних 

услуга и услуга одржавања гробља, 

реализовано  Начелник 

општине 
14. Одлука  о давању сагласности за закључење уговора о 

куповини земљишта са Кљечанин Новаком сином 

Милана из Горњих Штрбаца, општина Прњавор, 

 реализовано   Начелник 

општине 

15. Одлука о давању овлаштења Начелнику општине да 

потпише Анекс споразума о реализацији пројекта 

Повелич 

реализовано Начелник 

општине 

 

20. сједница - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број 19/18 
 

16. Одлука о измјени Oдлуке о кредитном задужењу 

Општине Прњавор за рефинансирање кредитних обавеза 

и финансирање капиталних инвестиција 

реализовано  Начелник 

општине 

17. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. 

бр. 555/13 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор 

реализација у 

току  

Начелник 

општине 
18. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању 

ученика и студената  

реализовано  Начелник 

општине 
19. Одлука о допуни Одлуке о организовању Јавне установе 

Центар за културу Прњавор 

реализовано  Начелник 

општине 
 

21. сједница - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број 22/18 
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20. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о 

продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом 

са Дебељак Невенком, сином Ђуре из Прњавора 

реализовано Начелник 

општине 

21. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о 

продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом 

са Ђукић Драшком, сином Наде из Црквене 

реализовано Начелник 

општине 

22. Одлука о усвајању ребаланса Буџета општине Прњавор 

за 2018. годину 

реализовано Начелник 

општине 
23. Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине 

Прњавор за 2018. годину 

реализовано Начелник 

општине 
24. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање 

непокретности на подручју општине Прњавор у 2019. 

години 

реализовано Начелник 

општине 

25. Одлука о субвенцији трошкова одређеним категоријама 

грађана у поступку легализације бесправно изграђених 

објеката на подручју општине Прњавор 

реализација у 

току 

Начелник 

општине 

26. Одлука о измјенама Одлуке о управљању, грађењу, 

реконструкцији, одржавању и заштити локалних и 

некатегорисаних путева, улица у насељу и путних 

објеката на њима 

реализација у 

току 

Начелник 

општине 

27. Одлука о усвајању измјене дијела Урбанистичког 

пројекта „Градско језгро“ (измјена V) 

реализација у 

току 

Начелник 

општине 
28. Одлука о именовању доктора медицине за утврђивање 

времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене 

установе (мртвозорника) и висини накнаде за обављање 

прегледа умрлог лица 

реализовано Начелник 

општине 

 

22. сједница - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број 24/18 
 

29. Одлука о усвајању Буџета општине Прњавор за 2019. 

годину 

реализовано Начелник 

општине 
30. Одлука о извршењу Буџета општине Прњавор за 2019. 

годину 

реализација у 

току 

Начелник 

општине 
31. Одлука о приступању изради Плана капиталних инвести- 

ција општине Прњавор за период 2019-2021. године 

реализација у 

току 

Начелник 

општине 
32. Одлука о подручју, начину, зоохигијенским условима 

држања и промету домаћих животиња на подручју 

општине Прњавор 

реализација у 

току 

Начелник 

општине 

33. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. 

бр. 511/16 к.о. Хрваћани) у својини општине Прњавор 

реализација у 

току 

Начелник 

општине 
 

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

односи се 32 одлуке и на надлежност Скупштине општине једна одлука. 

Из надлежности Скупштине општине, одлука је реализована. 

Из надлежности Начелника општине, од 32 одлуке: 

- реализовано или се примјењује  19 одлука,  

- у току реализације је  13 одлука.   

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

донесених одлука (33), све одлуке реализоване или је њихова реализација у току, те да 

нема одлука чија реализација није започета. 
 

                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                              Жељко Симић, мастер политикологије 


