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ИЗВЈЕШТАЈ  

о реализацији Програма рада Скупштине општине Прњавор  

и одлука Скупштине општине Прњавор, за период од 1.1. до 30.6.2019. године 

 

Овај Извјештај о реализацији Програма рада Скупштине општине Прњавор и 

одлука Скупштине општине Прњавор, за период од 1.1. до 30.6.2019. године (у даљем 

тексту: Извјештај) састоји се од два дијела: 

1. Реализација Програма рада Скупштине оппштине Прњавор, за период од 1.1. до 

30.6.2019. године и 

2. Реализација одлука Скупштине општине Прњавор, за период од 1.1. до 30.6.2019. 

године. 

 

  

I 

Реализација програма рада Скупштине општине Прњавор, 

за период од 1.1. до 30.6.2019. године 

 

1. УВОД 

 

Чланом 160. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

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

Скупштина најмање једном годишње разматра остварење Програма рада Скупштине и 

предузима одговарајуће мјере за његово извршење. 

 

Програм рада Скупштине општине Прњавор за 2019. годину, усвојен је на 21. 

сједници Скупштине општине, одржаној 10.12.2018. године („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 22/18). 

Програм рада 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.                                 

 Програмом рада утврђени су послови и задаци Скупштине (нормативног и 

аналитичко-информативног садржаја)  и носиоци послова и задатака. 

  

Поред питања садржаних у Програму рада, Скупштина општине у складу са 

својим надлежностима и према указаној потреби на приједлог овлаштених предлагача 

разматрала је  и друга питања која су предлагана. 
 

 

2. РЕЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА  

    ПЕРИОД 1. 1. ДО 30.6.2019. ГОДИНЕ 

 

Програмом рада за 2019. годину планирано је разматрање 76 тачака. 

Од укупно планираних 76 тачака по Програму рада, за I и II квартал Програмом 

рада планиране су 53 тачке, а у дневне редове Скупштине општине за период од 1.1. до 

30.6.2019. године било је уврштено 45 тачака. 

 

Четири тачке планиране Програмом рада за 2019. годину разматране су у 2018. 

години на 22. сједници одржаној 26.12.2018. године: 

1. Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу 

прихода од посебних водних накнада у 2019. години 



 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду

Предлагач: Начелник општине

2. Програм одржавања

за 2019. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено

Предлагач: Начелник општине

3. Програм одржавања

годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено

Предлагач: Начелник општине

4. План капиталних улагања

Обрађивач: Одјељење за стамбено

Предлагач: Начелник општине

 

2.1. Усвојена акта обухваћена

  

Табела број 1. Преглед усвојених

годину 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина општине 

сједнице Скупштине општине

тачака предвиђених Програмом

рада за 2019. годину.  

У извјештајном периоду

Програмо рада и 39 аката која

односно укупно 84  аката за извјештајни

Извјештаји

Програми

Одлуке

Планови

Информације

Разматране тачке, из Програма рада, на сједницама 

Скупштине у периоду од 1.1. до 30.6.2019. године

редни број 

сједнице/одржана 

 одлуке

22. (26.12.2018.) 

23. (07.02.2019.) 

24. (20.03.2019.) 

25. (20.05.2019.) 

укупно аката 

3 

за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

општине, 

одржавања локалне путне мреже на подручју општине

за стамбено – комуналне послове и инвестиције

општине, 

одржавања објеката заједничке комуналне потрошње

за стамбено – комуналне послове и инвестиције

општине, 

капиталних улагања општине Прњавор за 2019. годину

за стамбено – комуналне послове и инвестиције

општине. 

обухваћена Програмом рада 

Преглед усвојених аката планираних Програмом рада

 

општине Прњавор је за извјештајни период одржала

општине на којима је разматрала укупно 68 тачака

Програмом рада, и 19 тачака које нису биле предвиђене

периоду Скупштина је донијела укупно 45

која нису обухваћена Програмом рада Скупш

аката за извјештајни период. 

 

23

9

6

3

4

Разматране тачке, из Програма рада, на сједницама 

Скупштине у периоду од 1.1. до 30.6.2019. године

Укупно 45 аката

одлуке  програми   планови закључци укупно

сједницама

 3 1  

2 3 1 4 

3 1 0 23 

1 0 1 6 

6 7 3 33 

подручју општине Прњавор 

инвестиције 

комуналне потрошње за 2019. 

инвестиције 

годину 

инвестиције 

Програмом рада СО-е за 2019. 

одржала три редовне 

тачака, од чега је 49 

предвиђене Програмом 

45 аката планираних 

рада Скупштине општине, 

 

укупно аката по 

сједницама 

4 

10 

27 

8 

49 



 

 

Од планиране 53 тачке

што у процентима чини реализацију

Програма рада нису раз

нереализованих тачака Програма

 

 

 

Анализа Програма рада

планираних тачака односи на

планираних тачака за извјештајни

Програми чине 24,52

односи на Планове и Информације

 

 

 

� Нереализовано 

по Програму рада

4 тачке (7,54%)

Степен реализације Програма рада Скупштине за период  

41 40

97,56%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

I квартал

Реализација планираних тачака Програма рада 

Планирано Програмом рада 

4 

тачке, за I и II квартал 2019. године, реализовано

чини реализацију Програма рада од 92,45%, док

разматране у извјештајном периоду, што

Програма рада. 

рограма рада, за I и II квартал, указује на то да

односи на Извјештаје, којих је укупно 24, односно

извјештајни период.  

24,52% планираних тачака, Одлуке чине 15,09% 

Информације. 

� Реализовано 

по Програму 

рада 

(92,45%

Степен реализације Програма рада Скупштине за период  

од 1.1. до 30.6.2019. године 

12
9

97,56% 75%

II квартал

Реализација планираних тачака Програма рада 

по  кварталима 

Планирано Програмом рада Реализовано Постотак

реализовано је 49 тачака, 

док четири тачке из 

периоду, што чини 7,54% 

 

то да се највећи број 

односно 45,28% од укупно 

 15,09% и по 7,54% се 

 

Реализовано 

по Програму 

рада 49 тачака 

(92,45%)

Постотак



 

На основу података

Скупштина општине имала

Програмом рада. 

 

2.1. Усвојена акта која нису

 

Поред питања утврђених

у 2019. години, разматрала

овлашћених предлагача.  

 

 

Скупштина општине 

која су покренута и иницирана

Програмом рада Скупштине општине

 

У табели број 2. приказан

Програмом рада СО-е за 2019

разматрани и усвојени у извјештајном

 

Табела број 2. Преглед

 

 

 

 

 

 

 

 

3. НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ТАЧКЕ

    2019. ГОДИНЕ 

 

 У I кварталу из Програма

кварталу нису разматране три

  

 Од 53 тачке планиране

предложене на дневни ред сједница

Закључци

Одлуке

Рјешења

Донесена акта на сједницама Скупштине у периоду од 1.1. 

до 30.6.2019. године, која нису обухваћена Програмом рада

редни број 

сједнице 

23. (07.02.2019.) 

24. (20.03.2019.) 

25. (20.05.2019.) 

3 сједнице 

5 

података из претходног графикона, може се 

имала углавном висок степен реализације 

нису обухваћена Програмом рада  

утврђених Програмом рада за 2019. годину, Скупштина

разматрала и друга питања која су покренута и иницирана

општине је у 2019. години, донијела укупно 39 

иницирана од стране овлашћених предлагача, а која

тине општине за 2019. годину. 

приказан је преглед усвојених аката који

за 2019. годину, а достављени су у скупштиснку

извјештајном периоду. 

Преглед усвојених аката који нису планирани Програмом
 

ТАЧКЕ ИЗ ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИН З

Програма рада није разматрана једна тачка

разматране три тачке: двије одлуке и један извјештај. 

планиране Програмом рада за I и II квартал, 

ред сједница Скупштине,  па према томе нису ни

Рјешења

15

14

10

Донесена акта на сједницама Скупштине у периоду од 1.1. 

до 30.6.2019. године, која нису обухваћена Програмом рада

Укупно 39 аката

одлуке  рјешења закључци  укупно аката

    сједницама

3 0 5 

3 6 7 

8 4 3 

14 10 15 

се закључити да је 

тачака планираних 

Скупштина општине је, 

иницирана од стране 

 

 аката по питањима 

а која нису обухваћена 

који нису планирани 

скупштиснку процедуру и 

Програмом рада СО-е 

ЗА I И II КВАРТАЛ  

тачка: програм, а у II 

 четири тачке нису 

нису ни разматране, али 

Донесена акта на сједницама Скупштине у периоду од 1.1. 

до 30.6.2019. године, која нису обухваћена Програмом рада

аката по    

сједницама 

8 

16 

15 

39 
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претпостљамо да ће се исте наћи на дневном реду Скупштине општине до краја текуће 

године. 

 

Табела број 3. Тачке које нису разматране из Програма рада СО-е за извјештајни период 

   

I  КВАРТАЛ  (јануар-март)  бр. тачака 
ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ:  

 Програм санитарне заштите воде за пиће за људску употребу за 

изворишта „Повелич“ и „Дабрак“ 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

1 

II КВАРТАЛ  (април - јуни)   
ОДЛУКЕ:  

Одлука о усвајању Плана енергетске ефикасности за општину 

Прњавро до 2020. године 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
Предлагач: Начелник општине 

 
2 

Одлука о увајању Регулационог плана „Блок улица Алексе Малића, 

Цара Лазара и Стевана Немање“ 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 
ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ:  

Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Прњавор за период од 

1.1.2018. године до 31.12.2018. године 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач: Начелник општине 

1 

Укупно нереализовано тачака 4 

 

 

Табела број 4. Реализација Програма рада СО-е за  I и II квартал 
 

 

квартал број тачака реализовано тачака није реализовано тачака 

I    квартал 41 40 1 

II   квартал 12 9 3 

Укупно тачака 53 49 4 

У проценту реализовано  92,45% 7,54% 

 

 Сва питања која су се налазила на дневним редовима сједница скупштина 

разматрана су и на сједницама радних тијела. У наведеном периоду радна тијела су 

одржала укупно осам сједница. 

 

II 

Реализација одлука Скупштине општине Прњавор, за период  

од 1.1. до 30.6.2019. године 

 

1. 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. 

 

 



 

2. ЦИЉ  
 

Подаци из овог извјештаја

општине Прњавор са статусом

1.1. до 30.6.2019. године.  

На овај начин одборници

реализовано одлука и колико
 

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ОДЛУКА
 

У складу са Пословником

гласник општине Прњавор“, 

општине је, на основу достављених

начелника општине, из надлежности

одлука које је Скупштине општине

године.  
 

Скупштина општине Прњавор

три редовне сједница Скупштине

- 23. сједница - одржана

- 24. сједнциа - одржана

- 25. сједнциа - одржана
 

На наведним сједницама

одлука  планираних Програмом

годину, од којих се одређени

у току. 
 

  

Од укупног броја донесених

односи се 19 одлука и на надлежност
 

Из надлежности Скупштине

Из надлежности Начелника

- реализовано или се примјењује

- у току реализације је
 

У наставку табеларно

30.6.2019. године са назначеном

и бројем „Службеног гласника

14

Донесене одлуке Скупштине општине у периоду  

7 

извјештаја имају за циљ упознавање одборника

статусом одлука које је Скупштина општине донијела

одборници имају преглед колико су одлука донијели

колико је одлука чија је реализација у току. 

ОДЛУКА 

Пословником о раду Скупштине општине Прњавор

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

достављених података о статусу одлука од

надлежности Начелника, припремила Извјештај

купштине општине Прњавор донијела у периоду од

општине Прњавор је у периоду од 1.1. до 30.6.2019

Скупштине општине, како слиједи: 

одржана 7.2.2019. године, 

одржана 20.3.2019. године, 

одржана 20.5.2019. године. 

сједницама Скупштина општине је донијела 20 одлук

грамом рада и 14 које нису планиране Програмом

одређени број примјењује, један број је реализован

броја донесених одлука (20), на надлежност Начелника

на надлежност Скупштине општине једна одлука

Скупштине општине, одлука је реализована. 

Начелника општине, од 19 одлука: 

или се примјењује 12 одлука,  

реализације је 7 одлука.   

табеларно су наведене све донесене одлуке у периоду

назначеном надлежности за реализацију, степену 

гласника општине Прњавор“ у којем су донесене

6

Донесене одлуке Скупштине општине у периоду  

од 1.1. до 30.6.2019. године

Одлуке планиране 

Програмом рада

Одлуке које нису 

планиране Програмом 

рада

одборника Скупштине 

општине донијела у периоду од 

донијели, колико је 

Прњавор („Службени 

Стручна служба Скупштине 

одлука од стране Кабинета 

Извјештај о реализацији 

периоду од 1.1. до 30.6.2019. 

 30.6.2019. године одржала 

одлука, од чега шест  

Програмом рада за 2019. 

реализован или је реализација 

 

надлежност Начелника општине 

одлука. 

у периоду од 1.1. до 

 реализације одлука 

донесене одлуке објављене. 

Одлуке планиране 

Програмом рада

Одлуке које нису 

планиране Програмом 
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 р/б Преглед одлука  
донесених у периоду од 1.1. до 30.6.2019. године 

степен 
реализација 

надлежност 

23. сједница - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број  2/19 

1. Одлука o висини накнаде за уређење градског грађевинског 
земљишта  

реализовано Начелник 
општине 

2. Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на 
територији општине Прњавор  

реализовано Начелник 
општине 

3. Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог 
плана „Запад“ (измјена III)  

у току Начелник 
општине 

4. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама реализовано Начелник 
општине 

5. Одлука о измјенама и допунама одлуке о субвенционисању
трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим
корисницима на подручју општине Прњавор  

реализовано Начелник 
општине 

24. сједница - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број 6/19 и 10/19 

6. Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о 
продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом са 
Бојановић Милорадом сином Саве из Прњавора 

реализовано Начелник 
општине 

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

реализовано Начелник 
општине 

8. Одлука о додјели општинских признања и награда у 2019. 
години, поводом 24. марта - Дана општине Прњавор 

реализовано Скупштина 
општине 

9. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 
једног m

2
 корисног стамбеног и пословног простора у 2018. 

години за подручје општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

10. Oдлука о усвајању Плана имплементације Стратегије развоја 
општине Прњавор за период 2019-2020. година 

реализовано Начелник 
општине 

11. Одлулка о начину и условима продаје непокретности (к.ч.бр. 
1664/39) у својини општине Прњавор 

у току Начелник 
општине 

25. сједница - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број 9/19 
12. Одлука о давању сагласности за утврђивање општег интереса за 

експропријацију земљишта у сврху изградње пута 
реализовано Начелник 

општине 

13. Oдлука о давању сагласности Јавној здравственој установи Дом 
здравља Прњавор за цијепање парцеле означене као к.ч.број 
285/7 (стари број 19/221) к.о. Прњавор и продају отцијепљеног 
дијела парцеле укупне површине од 45 м

2 

реализовано Начелник 
општине 

14. Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог 
плана пословно-туристичке зоне „Вијака“ у Прњавору 
(измјена II) 

реализовано Начелник 
општине 

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

реализовано Начелник 
општине 

16. Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција општине 
Прњавор за период 2019-2021. године 

реализовано Начелник 
општине 

17. Одлука о начину и условима продаје непокретности у својини 
општине Прњавор (к.ч. бр. 1604/11 к.о. Прњавор) 

у току Начелник 
општине 

18. Одлука о начину и условима продаје непокретности у својини 
општине Прњавор (к.ч. број 1604/5 к.о. Прњавор) 

у току Начелник 
општине 

19. Одлука о начину и условима продаје непокретности у својини 
општине Прњавор (к.ч. број 138/5 к.о. Горњи Штрпци) 

у току Начелник 
општине 

20. Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање органа 
у јавним установама и предузећима чији је оснивач општина 
Прњавор и расписивању Јавног конкурса.  

у току Начелник 
општине 

 

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

донесених одлука (20), све одлуке реализоване или је њихова реализација у току, те да 

нема одлука чија реализација није започета. 

 

Обрађивач: Стручна служба СО-е,      


