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ИНФОРМАЦИЈА 

о реализацији одлука Скупштине општине Прњавор, за 2020. годину 

 
 

 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 2020. 

години.  

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“, бр. 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 2020. години.  

Скупштина општине Прњавор је у 2020. години одржала укупно шест сједница 

(четири редовне и једну ванредну сједницу Скупштине општине у мандатном сазиву 

2016-2020. година, те једну редовну (конститутивну) сједницу у мандатном сазиву 2020-

2024. година), како слиједи: 

- 30. сједница…………………………………одржана 21.02.2020. године, 

- 31. сједнциа…………………………………одржана 12.06.2020. године, 

- 32. сједнциа…………………………………одржана 20.07.2020. године, 

- 33. сједница…………………………………одржана 28.10.2020. године, 

- 1. ванредна сједница……………………….одржана 31.10.2020. године, 

- 1. сједница (конститутивна)……………….одржана 30.12.2020. године. 
 

На наведним сједницама Скупштина општине је донијела 70 одлука, од чега осам  

одлука планираних Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2020. годину и 62 

одлуке које нису планиране Програмом рада за 2020. годину, а које су достављене од 

стране овлаштених предлагача у скупштинску процедуру и разматране.  

 

Табела број 1. Преглед усвојени одлука по Програму и изван Програма рада СО-е у 2020.  

                         години 
 

 

 

акти 

Усвојено одлука донесено, по сједницама, у 2020. години 

У
к
у

п
н

о
 

У
к
у

п
н

о
 

Свеу-

купно 
по Програму изван Програма 

30. 
редовна 

31. 
редовна 

32. 
редовна 

33. 
редовна 

1.  
 ванредна 

1. 
 конститутивна 

   

одлуке 4 16 1 13 1 10 1 18  5 1  8 62 70 

Свеукупно 20 14 11 19 5 1 70 
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Одређени број одлука се примјењује, док је један број реализован или је 

реализација у току. 

 

 Од укупног броја донесених одлука (70), на надлежност Начелника општине 

односи се 67 одлука, а на надлежност Скупштине општине три одлуке. 

 

Из надлежности Скупштине општине, одлуке су реализоване. 

Из надлежности Начелника општине, од…………..67 одлука: 

- реализоване …………………………………………51 одлука,  

- у току реализације је ……………………………….15 одлука, 

- поништена…………………………………………….1 одлука. 

 

У наставку табеларно су наведене све донесене одлуке у 2020. години са 

назначеном надлежности за реализацију, степену реализације одлука и бројем 

„Службеног гласника општине Прњавор“ у којем су донесене одлуке објављене. 

 

Табела број 2.  Преглед донесених одлука у 2020. години - сазива 2016-2020. година 
  

р/б Преглед одлука донесених у 2020. години 
(сазива 2016-2020. година) 

реализација  надлежност  

 

30. сједница (21.02.2020. година) - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине  

         Прњавор“, број  7/20 
1.  Одлука о висини вриједности непокретности по зонама на 

територији општине Прњавор 
реализовано Начелник 

општине 
2.  Одлука о висини накнаде за уређење градског грађевинског 

земљишта 
у току Начелник 

општине 
3.  Одлука о приступању изради измјене и допуне дијела 

Регулационог плана „У зони утицаја Магистралног пута М-16.1 
дионица Клашнице - Дервента, територија општине Прњавор“ 
(измјена и допуна IV) 

реализовано Начелник 
општине 

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

реализовано Начелник 
општине 

5.  Одлука о измјенама и допуни Одлуке о приступању изради 
измјене дијела Регулационог плана „Јелшинград“ (измјена VI) 

реализовано Начелник 
општине 

8

62

Донесено одлука Скупштине општине у 2020. години

Одлуке планиране 
Програмом рада

Одлуке које нису 
планиране Програмом 
рада
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6.  Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 
једног m2 корисног стамбеног и пословног простора у 2019. 
години за подручје општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

7.  Одлука о фонду стамбених јединица социјалног становања у току Начелник 
општине 

8.  Одлука о висини закупнине за коришћење стамбених јединица 
социјалног становања 

у току Начелник 
општине 

9.  Одлука о поступку субвенционисања закупнине у току Начелник 
општине 

10.  Одлука о додјели на привремено кориштење пословног објекта 
Фудбалском клубу „Борац“ из Шибовске 

поништена Начелник 
општине 

11.  Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 
848/72 к.о. Вучијак) у својини општине Прњавор 

реаслизација у  
току 

Начелник 
општине 

12.  Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 
1378/28 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

13.  Одлука о условима и начину продаје непокретности (к.ч. бр. 
1607/1 к.о. Бабановци) у својини општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

14.  Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. 740/48 
к.о. Поточани) у својини општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

15.  Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 
519/7 к.о. Поточани) у својини општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

16.  Одлука о продаји непокретности (к.ч. 158/5 к.о. Кулаши) у 
својини општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

17.  Одлука о продаји службених аутомобила реализовано Начелник 
општине 

18.  Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање једног 
члана Надзорног одбора  ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор и 
расписивању поновног Јавног конкурса 

реализовано СО-е 

19.  Одлука о проширеним правима социјалне заштите у општини 
Прњавор за 2020. годину 

реализовано Начелник 
општине 

20.  Одлука о начину и условима давања у закуп земљишта у својини 
општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

 

31. сједница (12.06.2020. година) - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине  

         Прњавор“, број 32/20 
21.  Одлука о субвенцији комуналне таксе за истицање пословног 

имена 
реализовано Начелник 

општине 

22.  Одлука о ослобађању плаћања комуналне накнаде за 2020. 
годину 

реализовано Начелник 
општине 

23.  Одлука о ослобађању плаћања закупа за заузимање јавне 
површине за 2020. год. 

реализовано Начелник 
општине 

24.  Одлука о оснивању ЈУ Центар за културу Прњавор - Пословна 
јединица број 2 

реализовано Начелник 
општине 

25.  Одлука о оснивању ЈУ Центар за културу Прњавор - Пословна 
јединица „Наша продавница“ 

реализовано Начелник 
општине 

26.  Одлука о употреби симбола општине Прњавор у току Начелник 
општине 

27.  Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање 
директора ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор и 
расписивању јавног конкурса 

реализовано Начелник 
општине 

28.  Одлука о куповини земљишта (к.ч. број 361/2 к.о. Караћ) од 
Симић Драге из Доње Илове 

реализовано Начелник 
општине 

29.  Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. 
бр.20/1, к.о. Бабановци) у својини општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

30.  Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 
20/3, к.о. Бабановци) у својини општине Прњавор  

реализовано Начелник 
општине 

31.  Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 
1390/21, к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор  

реализовано Начелник 
општине 

32.  Одлука о приступању израду измјене дијела Урбанистичког 
плана „Прњавор“ (измјена I) 

реализовано Начелник 
општине 

33.  Одлука о куповини земљишта од Продановић Добринка, сина 
Љубе из Новог Сада 

реализација у 
току 

Начелник 
општине 
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34.  Одлука о поништавању Одлуке о додјели на привремено 
коришћење пословног објекта Фудбалском клубу „Борац“ из 
Шибовске 

реализовано Начелник 
општине 

 

32. сједница (20.07.2020. година) - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине  

         Прњавор“, број 36/20 
35. Одлука о давању на управљање, коришћење и одржавање 

комуналних објеката 
реализовано Начелник 

општине 
36. Одлука о усвајању измјене дијела Урбанистичког пројекта 

„Градско језгро“ (измјена VI) 
реализовано Начелник 

општине 
37. Oдлука о утврђивању посебног интереса за продају 

непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне 
цијене 

реализовано Начелник 
општине 

38. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 
354/1 к.о. Вучијак) у својини општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

39. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 
431/1, 431/2 и 432, к.о. Горњи Штрпци) у својини општине 
Прњавор 

реализација у 
току 

Начелник 
општине 

40. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 1378/28 к.о. Прњавор) 
у својини општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

41. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 1607/1 к.о. 
Бабановци) у својини општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

42. Одлука о начину и условима давања у закуп земљишта у 
својини општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

43. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени 
земљишта са Рајком Малићем и Жарком Малићем, синовима 
Алексе 

реализација у 
току 

Начелник 
општине 

44. Одлука о додјели на привремено коришћење стамбене јединице реализовано Начелник 
општине 

45. Одлука о додјели општинских признања и награда у 2020. 
години поводом 24. марта - Дана општине Прњавор 

реализовано СО-е 

 

33. сједница (28.10.2020. година) - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине  

         Прњавор“, број 49/20 
46. Одлука о усвајању измјене дијела Регулационог плана „Исток 

2, Исток 3 и Југ 1“ (измјена III) 
реализовано Начелник 

општине 
 
47. 

Oдлука о давању сагласности за утврђивање општег интереса 
за експропријацију земљишта у сврху изградње мјесног гробља 
у Горњим Вијачанима 

реализација у 
току 

Начелник 
општине 

48. Одлука о куповини земљишта од Јаворски (Михајла) Стјепана 
и Јаворски (Алојза) Бранислава  

реализација у 
току 

Начелник 
општине 

49. Одлука о куповини земљишта од Хусовић Зијада, сина 
Мухарема, заступаног по Хусовић Мехмеду, сину Мухарема 

реализација у 
току 

Начелник 
општине 

50. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 
160 и к.ч. број 161 к.о. Коњуховци) у својини општине Прњавор 

реализација у 
току 

Начелник 
општине 

 
51. 

Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 1390/21 к.о. Прњавор) 
у својини општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

52. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 20/3 к.о. Бабановци) у 
својини општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

53. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 20/1 к.о. Бабановци) у 
својини општине Прњавор  

реализовано Начелник 
општине 

54. Одлука о продаји непокретности (к.ч.бр. 740/48 к.о. Поточани) 
у својини општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

55. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 354/1 к.о. Вучијак) у 
својини општине Прњавор  

реализовано Начелник 
општине 

56. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 429/1, 431/1, 431/2 и 
432 к.о. Горњи Штрпци) у својини општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

57. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 639/12 и 639/13 к.о. 
Горњи Штрпци) у својини општине Прњавор испод тржишне 
цијене 

реализовано Начелник 
општине 

58. Одлука о давању сагласности начелнику општине за 
закључивање Aнекса Уговора о купопродаји непокретности 
између општине Прњавор, као продавца и „ЛЕУТ“ д.о.о. 
Прњавор, као купца 

реализација у 
току 

Начелник 
општине 
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59. Одлука о утврђивању посебног интереса за продају 
непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне 
вриједности 

реализовано Начелник 
општине 

60. Одлука о допуни Одлуке о стипендирању ученика и студената  реализовано Начелник 
општине 

61. Одлука о приступању изради Омладинске политике општине 
Прњавор за период 2021-2025. година 

реализовано Начелник 
општине 

62. Одлука о школовању дјеце са сметњама у развоју у општини 
Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

63. Одлука о давању сагласности начелнику општине за 
потписивање Споразума о предаји водовода „ИЗВОР ВЕЛИКА 
АЗНА“ Маћино Брдо 

реализовано Начелник 
општине 

64. Одлука о куповини земљишта (к.ч. број 342/15 к.о. Околица) од 
Кузмановић рођ. Поповић Мирјане из Прњавора и Ковачевић 
Миодрага из Околице, Прњавор 

реализација у 
току 

Начелник 
општине 

 
1. ванредна  сједница (31.10.2020. година) - одлуке објављене у „Службеном гласнику општине  

      Прњавор“, број 51/20 
65. Одлука о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор за 2020. 

годину 
реализовано Начелник 

општине 
66. Одлука о измјени Одлуке о извршењу буџета општине за 2020. 

годину 
реализовано Начелник 

општине 
67. Одлука о продужењу  периода важења Стратегије развоја 

општине Прњавор за период 2012-2020. година 
реализовано Начелник 

општине 
68. Одлука о измјени и допуни Oдлуке о приступању израд 

иизмјене и допуне дијела Регулационог плана „У зони утицаја 
Магистралног пута  М-16.1 дионица Клашнице – Дервента, 
територија општине Прњавор“ (измјена и допуна IV) 

реализовано Начелник 
општине 

69. Одлука о допуни Етичког кодекса СО-е Прњавор реализовано СО-е 

 

Табела број 3.  Преглед донесених одлука у 2020. години - сазива 2020-2024. година 
 

 
р/б 

 
Преглед одлука донесених у 2020. години 

(сазива 2020-2024. година) 

 
реализација 

 
надлежност 

 
 

1. сједница-конститутивна (31.12.2020. година) - одлуке објављене у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“, број 57/20 

1. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање 
непокретности на подручју општине Прњавор у 2021. години 

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,      


