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ИНФОРМАЦИЈА 
о реализацији одлука Скупштине општине Прњавор, за 2021. 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 2021. 
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 2021. години.  

Скупштина општине Прњавор је у 2021. години одржала укупно девет сједница 
(осам редовне и једну ванредну сједницу Скупштине општине, како слиједи: 

- 2. сједница…………………………………….одржана 3.02.2021. године, 
- 3. сједнциа...………………………………….одржана 11.03.2021. године, 
- 4. сједнциа……………………………………..одржана 20.05.201. године, 
- 5. сједница…………………………...одржана 18, 23. и 29.6.2021. године, 
- 1. ванредна сједница………………….……….одржана 29.6.2021. године, 
- 6. сједница…………………..……….…………..одржана 8.9.2021. године, 
- 7. сједница…………………………….………одржана 17.11.2021. године, 
- 8. сједница…………………………………….одржана 27.12.2021. године.  
 
На наведним сједницама Скупштина општине је донијела 65 одлука, од чега 20  

одлука планираних Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2021. годину и 46 
одлука које нису планиране Програмом рада за 2021. 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 2021.  
                         години 

 
 

акти 

     Усвојено акатапо сједницама 

У
к
уп
н
о 

У
к
уп
н
о Свеу-

купно по Програму изван Програма 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. ванредна 
одлуке 5 3 2 11   2 11 9 1 2 11  7  1 20 45 65 

Свеукупно 8 13 - 13 10 13 7 1 65 
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 Од укупног броја донесених одлука (65), на надлежност Начелника општине 
односи се 61 одлуке, а на надлежност Скупштине општине четири одлуке. 

 
Из надлежности Скупштине општине, од четири одлуке, све одлуке су 

реализоване. 
Из надлежности Начелника општине, од…………..61 одлуке: 
- реализовано …………………………………………46 одлука,  
- у току реализације је ……………………………….13 одлука, 
- није реализовано…………………………………….1 одлука, 
- одлуке престале да важе……………..……………...1 одлука. 
 
У наставку табеларно су наведене све донесене одлуке у 2021. 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 2021. години - сазива 2020-2024. година 
 

р/б Преглед одлука донесених у 2021. години 
(сазив 2020-2024. година) 

реализација надлежност 

 

2. сједница-одржана 3.2.2021. године (Службени гласник општине Прњавор, број 5/21) 
 

1. Одлукa о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 
2021. годину  

реализовано Начелник 
општине 

2. Одлука о висини накнаде за уређење градског грађевинског 
земљишта 

реализовано Начелник 
општине 

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

реализовано Начелник 
општине 

4. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 
једног m2 корисног стамбеног и пословног простора у 2020. 
години за подручје општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

5. Одлука о измјенaма Одлуке о уређењу простора и градском 
грађевинском земљишту 

реализовано Начелник 
општине 

6. Одлука о делегирању одборника Скупштине општине Прњавор 
који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу 
брака  

реализовано Начелник 
општине 

20

45

Донесено одлука Скупштине општине у 2021. години

Одлуке планиране 
Програмом рада

Одлуке које нису 
планиране Програмом 
рада
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7. Одлука о куповини земљишта од Римокатоличке цркве у 
Прњавору  

Није реализовано Начелник 
општине 

8. Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање једног члана 
Општинске изборне комисије Прњавор 

Реализовано, Одлука 
донесена, процедура 
проведена и именован 
члан ОИК-а, 22.3.2022. 
године. 

СО-е 

 
3. сједница-одржана 11.3.2021. године (Службени гласник општине Прњавор, број 10/21) 

 
9. Одлука о усвајању буџета општине Прњавор за 2021. годину  реализовано Начелник 

општине 
10. Одлука о извршењу буџета општине Прњавор за 2021. годину реализовано Начелник 

општине 
11. Одлука о условима, начину коришћења, организацији и начину 

наплате паркинга на јавним паркиралиштима на подручју 
општине Прњавор 

реализација у току Начелник 
општине 

12. Одлука о оснивању Музејске збирке „Завичајни музеј у 
Прњавору“ у саставу Јавне установе Центар за културу Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

13. Одлука о укључивању ЈЗУ Дом здравља Прњавор у трезорски 
систем пословања 

реализовано Начелник 
општине 

14. Одлука о давању сагласности Начелнику општине Прњавор за 
закључивање уговора у оквиру Пројекта „Старење и здравље 
(412925)“ за период 1. јануар 2021. - 30. новембар 2024. година 

реализовано Начелник 
општине 

15. Одлука о давању на привремено коришћење објекта Прерадовић 
Златану из Прњавора 

реализовано Начелник 
општине 

16. Одлука о додјели на привремено коришћење просторије 
Удружењу грађана „Лишња у срцу“ из Лишње 

реализовано Начелник 
општине 

17. Одлука о куповини земљишта (к.ч. број 362/2 к.о.) Караћ, од 
Тривалић Живодрага, сина Бошка из Горње Илове 

реализовано Начелник 
општине 

18. Одлука о утврђивању Листе стручњака за именовање конкурсних 
комисија за спровођење поступка за пријем службеника у 
Општинску управу општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

19. Одлука о додјели награда и признања, у 2021. години, поводом 
24. марта-Дана општине Прњавор 

Реализовано, награде и 
признања додијељена. 

СО-е 

20. Одлука о  давању на привремено коришћење теретних моторних 
возила - камиона за одвоз смећа 

реализовано Начелник 
општине 

21. Одлука о приступању изради Одлуке о усвајању урбанистичког 
пројекта „Ново градско гробље“ 

реализација у току Начелник 
општине 

 

5. сједница – одржана 18, 23. и 29.6.2021. године  
(Службени гласник општине Прњавор, бр. 27/21, 28/21 и 31/21) 

 

22. Одлука о давању на кориштење пословног простора 
Омладинском центру Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

23. Одлука о проширеним правима социјалне заштите у општини 
Прњавор за 2021. годину  

реализовано Начелник 
општине 

24. Одлука о економској цијени услуге Јавне установе Дјечији 
вртић “Наша радост“ Прњавор за 2021. годину, 

реализовано Начелник 
општине 

25. Одлука о изражавању интереса за учешће у друој фази Пројекта 
општинског, еколошког и економског управљања (МЕГ 
пројекат) за период од 2021. године до 2025. године  

реализовано Начелник 
општине 

26. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. број 
1473/9 и к.ч. бр. 1479/5 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

27. Одлука о куповини земљишта (к.ч. број 1706/69 к.о. Прњавор) 
од Кунић Имшира сина Суље из Прњавора  

реализовано Начелник 
општине 

28. Одлука о давању сагласности начелнику општине за закључење 
уговора о замјени некретнина са Дрљић Ранком сином Драгића 
из Брестова, општина Станари, Дрљић рођ. Миљић Винком 
кћери Рајка из Прњавора, Дрљић Миланом сином Ранка из 
Прњавора и Дрљић Данијелом кћери Ранка из Прњавора  

реализовано Начелник 
општине 
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29. Одлука о утврђивању посебног интереса за продају 
непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне 
цијене (к.ч. 639/1 к.о. Горњи Штрпци) 

реализовано Начелник 
општине 

30. Одлука о утврђивању посебног интереса за продају 
непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне 
цијене (к.ч. 643/29 к.о. Горњи Штрпци)  

реализовано Начелник 
општине 

31. Одлука о утврђивању посебног интереса за продају 
непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне 
цијене (к.ч. 614/6 и к.ч. 614/7 к.о. Горњи Штрпци)  

реализовано Начелник 
општине 

32. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном 
погодбом са “Српском православном црквеном општином“ у 
Прњавору  

реализовано Начелник 
општине 

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

реализовано Начелник 
општине 

34. Одлука о приступању Споразуму градоначелника за климу и 
енергију и издради Акционог плана за одрживу енергију и борбу 
против климатских промјена  

реализација у току Начелник 
општине 

 
1. ванредна  сједница – одржана 29.6.2021. године 

(Службени гласник општине Прњавор, број 27/21) 
 

 
35. 
 

Одлука о кредитном задужењуопштине Прњавор за 
финансирање пренесених обавеза, инфраструктурних пројеката 
и неизмирених обавеза КП „Парк“ а.д. Прњавор 

Престала да важи 
усвајањем Одлуке о 
кредитном задужењу 
(„Службени гласник  
општине Прњавор, број 
44/21)  

Начелник 
општине 

 
6. сједница – одржана 8.9.2021. године  

(Службени гласник општине Прњавор, број 32/21 и 34/21) 
 

36. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 
секретара Скупштине општине Прњавор  

Реализовано, конкурс 
расписан, процедура 
проведена, секретар СО 
именован 17.11.2021. 
године. 

СО-е 

37. Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање 
директора ЈЗУ Дом здравља Прњавор и расписивању јавног 
конкурса 

Реализовано, конкурс 
расписан, процедура 
проведена, директор ЈЗУ 
Дом здравља именован 
27.12.2021. године. 

СО-е 

38. Одлука о комуналним таксама  реализовано Начелник 
општине 

39. Одлука о измјени Одлуке о делегирању одборника Скупштине 
општине Прњавор који ће у својству службеног лице 
присуствовати закључењу брака 

реализовано Начелник 
општине 

40. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр 
1473/12, к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор  

реализовано Начелник 
општине 

41. Одлука о утврђивању посебног интереса за продају 
непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне 
цијене (к.ч. број 639/14 и к.ч. 642 к.о. Горњи Штрпци)  

реализовано Начелник 
општине 

42. Одлука о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр 
402/10 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор   

реализовано Начелник 
општине 

43. Одлука о измјени и допуни Одлуке о утврђивању губитка 
статуса добра у општој употреби и давању сагласности за 
закључивање уговора о замјени некретнина са Ољача 
Миланком, сином Луке, из Бабановаца, Скупштине општине 
Прњавор, број: 01-475-9/12 од 11.09.2012. године 

реализовано Начелник 
општине 

44. Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта 
непосредном погодбом Петровић Горану, сину Гостимира, из 
Прњавора, ради комплетирања грађевинске парцеле 

реализација у току Начелник 
општине 
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45. Одлука о приступању изради измјене урбанистичког пројекта 
„Градско језгро“ (измјена VII) 

реализација у току Начелник 
општине 

 
7. сједница одржана 17.11.2021. године 

(Службени гласник општине Прњавор, број 39/21) 
 

46. Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 
2022. годину  

реализација у току Начелник 
општине 

47. Одлука о допунама Одлуке о јавном водоводу и јавној 
канализацији  

реализовано Начелник 
општине 

48. Одлука о давању сагласности на Правилник о методологији за 
одређивање цијене водоснабдијевања и одводње отпадних вода  

реализовано Начелник 
општине 

49. Одлука о усвајању Локалног плана управљања отпадом за 
општину Прњавор за период од 2020. до 2025. године  

реализовано Начелник 
општине 

50. Одлука о усвајању измјене дијела Урбанистичког плана 
„Прњавор“, измјена 1  

реализовано Начелник 
општине 

51. Одлука о давању сагласности начелнику општине за 
закључење уговора о замјени некретнине са Здравствено 
туристичким центром „Бања Кулаши“ д.о.о. Прњавор  

реализација у току Начелник 
општине 

52. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 643/29 к.о. Горњи 
Штрпци у својини општине Прњавор испод тржишне цијене),  

реализација у току Начелник 
општине 

53. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 639/1 к.о. Горњи 
Штрпци у својини општине Прњавор испод тржишне цијене),  

реализовано Начелник 
општине 

54. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 614/6 и к.ч. бр. 614/7 
к.о. Горњи Штрпци у својини општине Прњавор испод 
тржишне цијене),  

реализовано Начелник 
општине 

55. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 639/14 и к.ч. бр. 642 
к.о. Горњи Штрпци у својини општине Прњавор испод 
тржишне цијене), 

реализовано Начелник 
општине 

56. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 1473/9 и к.ч. бр. 
1479/5 к.о. Прњавор у својини општине Прњавор испод 
тржишне цијене), 

реализовано Начелник 
општине 

57. Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта 
непосредном погодбом „Јевтић“ д.о.о. Насеобина Лишња, 
Прњавор, ради комплетирања грађевинске парцеле  

реализација у току Начелник 
општине 

58. Одлука о допунама Одлуке о оснивању Јавне установе Дјечији 
вртић „Наша радост“ Прњавор 

реализовано Начелник 
општине 

 
8. сједница одржана 27.12.2021. године 

(Службени гласник општине Прњавор, број 44/21) 
 

59. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање 
непокретности на подручју општине Прњавор за 2022. годину  

реализовано Начелник 
општине 

60. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 1473/12 к.о. 
Прњавор) у својини општине Прњавор  

реализација у току Начелник 
општине 

61. Одлука о приступању изради измјене дијела Урбанистичког 
плана „Прњавор“ (измјена II),  

реализација у току Начелник 
општине 

62. Одлука о усвајању Плана имплементације Стратегије развоја 
општине Прњавор за 2021. годину  

реализовано Начелник 
општине 

63. Одлука о измјени Одлуке о укључивању ЈЗУ Дом здравља 
Прњавор у трезорски систем пословања 

реализовано Начелник 
општине 

64. Одлука о кредитном задужењу општине Прњавор за 
финансирање инфраструктурних пројеката 

реализација у току Начелник 
општине 

65. Одлука о давању овлаштења Начелнику општине Прњавор да 
закључи Споразум о регулисању међусобних односа између 
Општине Прњавор и ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. 
Бања Лука 

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, а да само 
једна одлука није реализована. 
 
Обрађивач: Стручна служба СО-е,      


