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ИНФОРМАЦИЈА 
о реализацији одлука Скупштине општине Прњавор,  

за период од 1.7. до 31.12.2019. 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 имају за циљ упознавање одборника Скупштине 
општине Прњавор са статусом одлука које је Скупштина општине донијела у периоду од 
1.7. до 31.12.2019. године.  

На овај начин одборници имају преглед колико су одлука донијели, колико је 
реализовано одлука и колико је одлука чија је реализација у току. 
 
 
3. 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 
31.12.2019. године.  

 
Скупштина општине Прњавор је у периоду од 1.7. до 31.12.2019. године одржала 

четири редовне сједница Скупштине општине, како слиједи: 
- 26. сједница - одржана 10.07.2019. године, 
- 27. сједнциа - одржана 19.09.2019. године, 
- 28. сједнциа - одржана 15.11.2019. године, 
- 29. сједница - одржана 23.12.2019. године. 
 
На наведним сједницама Скупштина општине је донијела 41 одлуку, од чега осам  

одлука планираних Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2019. годину и 33 
одлуке које нису планиране Програмом рада за 2019. годину, а које су достављене од 
стране овлаштених предлагача у скупштинску процедуру и разматране.  

Одређени број одлука се примјењује, док је један број реализован или је 
реализација у току. 

 
Преглед усвојени одлука у периоду 1.7. до 31.12.2019. 

Усвојено одлука по сједницама 

Ук
уп

но
 

Ук
уп

но
 

 
 

 
сједница 

по Програму изван Програма 

26. 27. 28. 29. 
одлуке 2 8 1 10 1 6 4 9 8 33 

Свеукупно 10 11 7 13 41 
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 Од укупног броја донесених одлука (41), на надлежност Начелника општине 
односи се 40 одлука и на надлежност Скупштине општине једна одлука. 

 
Из надлежности Скупштине општине, одлука је реализована. 
Из надлежности Начелника општине, од 40 одлука: 
- реализовано или се примјењује 29 одлука,  
- у току реализације је 11 одлука.   
 
У наставку табеларно су наведене све донесене одлуке у периоду од 1.7. до 

31.12.2019. 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 31.12.2019. године 
 

реализација  
 

надлежност  
 

26. сједница (10.7.2019.) - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број  12/19 
 

1. Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном 
погодбом  Микић Љубици кћери Љубе из Прњавора и Микић 
Светлани кћери Златка из Прњавора, ради комплетирања 
грађевинске парцеле 

реализовано Начелник 
општине 

2. Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном 
погодбом „Ризби“ д.о.о. Прњавор, ради комплетирања 
грађевинске парцеле 

реализовано Начелник 
општине 

3. Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном 
погодбом  Ђенић Милораду из Прњавора, ради комплетирања 
грађевинске парцеле 

реализовано Начелник 
општине 

4. Одлука о усвајању Програма зона санитарне заштите воде за 
пиће изворишта „Повелич” и ,,Дабрак”, општина Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

5. Одлука о усвајању Регулационог плана „Блок између улица 
Стевана Немање, Алексе Малића и Цара Лазара“ 

реализовано Начелник 
општине 

6. Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана 
Пословно-туристичке зоне „Вијака“ у Прњавору (измјена II) 
(приједлог - по скраћеном поступку) 

реализовано Начелник 
општине 

7. Одлука о приступању изради измјене дијела Регулационог 
плана „Јелшинград“ (измјена VI) 

у току Начелник 
општине 

8. Одлука о мјесним заједницама на подручју општине Прњавор реализовано Начелник 
општине 

8

33

Донесене одлуке Скупштине општине у периоду  
од 1.7. до 31.12.2019. године

Одлуке планиране 
Програмом рада

Одлуке које нису 
планиране Програмом 
рада
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9. Oдлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 
1817/3) у својини општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

10. Oдлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји 
непокретности са Мушиновић Мирсадом сином Омера из 
Коњуховаца, општина Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

 

27. сједница (19.9.2019.) - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број 15/19 
 

11. Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном 
погодбом Милиновић Драгану сину Мије из Прњавора ради 
комплетирања грађевинске парцеле 

реализовано Начелник 
општине 

12. Одлука о одбијању захтјева за давање сагласности за 
закључивање уговора о продаји неизграђеног градског 
грађевинског земљишта непосредном погодбом са Бундало 
Владом сином Драгана из Хрваћана и Бундало рођ. 
Иванчевић Миром кћерком Недељка из Хрваћана 

реализовано Начелник 
општине 

13. Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном 
погодбом Беспаљко Петру сину Ивана из Караћа ради 
комплетирања грађевинске парцеле 

реализовано Начелник 
општине 

14. Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном 
погодбом Вуковић Александру сину Вјере из Прњавора ради 
комплетирања грађевинске парцеле 

реализовано Начелник 
општине 

15. Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана „У 
зони утицаја магистралног пута М-16.1 дионица Клашнице-
Дервента, територија општине Прњавор“ – измјена III 

реализовано Начелник 
општине 

16. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 1664/39) у својини 
општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

17. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 
158/5) у својини општине Прњавор 

у току Начелник 
општине 

18. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 
803/2 к.о. Доњи Гаљиповци) у својини општине Прњавор 

у току Начелник 
општине 

19. Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о 
замјени земљишта са Младеном Вујасиновићем, сином Луке, 
из Шаринаца 

у току Начелник 
општине 

20. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту 

у току Начелник 
општине 

21. Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање 
једног члана Управног одбора ЈУ Центар за културу Прњавор 
и једног члана Надзорног одбора ЈП „Радио Прњавор“ 
Прњавор и расписивању Јавног конкурса 

реализовано   Начелник 
општине 

 

28. сједница (15.11.2019.) - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број 9/19 
 

22. Одлука о давању на привремено кориштење објекта реализовано Начелник 
општине 

23. Одлука о продаји службених аутомобила  у току Начелник 
општине 

24. Одлука о допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљишту 

реализовано Начелник 
општине 

25. Одлука о допуни Oдлуке о висини накнаде за уређење 
градског грађевинског земљишта  

у току Начелник 
општине 

26. Одлука о оснивању Мјесне заједнице Просјек реализовано Начелник 
општине 

27. Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 
2020. годину  

реализација у 
2020. години 

Начелник 
општине 

28. Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање 
директора ЈУ Центар за културу Прњавор и расписивању 
поновног Јавног конкурса  

реализована Скупштина 
општине 
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29. сједница (23.12.2019.) - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број 19/19, 20/19 
 

29. Одлука о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор за 
2019. годину  

реализовано Начелник 
општине 

30. Одлука о усвајању буџета општине Прњавор за 2020. годину  реализовано Начелник 
општине 

31. Одлука о извршењу буџета општине Прњавор за 2020. годину  у току Начелник 
општине 

32. Одлука о приступању изради измјене дијела Урбанистичког 
пројекта „Градско језгро“ (измјена VI)  

у току Начелник 
општине 

33. Одлука о усвајању Регулационг плана „Радуловац“ реализовано Начелник 
општине 

34. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање 
непокретности на подручју општине Прњавор за 2020. годину 

реализовано Начелник 
општине 

35. Одлука о додјели објекта на привремено коришћење МЗ 
Смртићи 

реализовано Начелник 
општине 

36. Одлука о давању на привремено кориштење објекта  реализовано Начелник 
општине 

37. Одлука о измени и допуни Одлуке о МЗ на подручју општине 
Прњавор  

реализовано Начелник 
општине 

38. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 
514/9 и 514/11 к.о. Хрваћани) у својини општине Прњавор 

у току Начелник 
општине 

39. Одлука о измјенама Одлуке о управљању, грађењу, 
реконструкцији, одржавању и заштити локалних и 
некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на 
њима 

у току Начелник 
општине 

40. Одлука о економској цијени услуге Јавне установе Дјечији 
вртић „Наша радост“ Прњавор за 2020. годину 

реализовано Начелник 
општине 

41. Одлука о утврђивању назива Пут бораца Мотајичког 
батаљона  

реализовано Начелник 
општине 

 

 
На основу изнесених података од укупног броја донесених одлука, може се 

закључити да су све одлуке реализоване или је њихова реализација у току, те да нема 
одлука чија реализација није започета. 
 
 
Обрађивач: Стручна служба СО-е,      


