
ПРИЈЕДЛОГ

О Д Л У К А
о покретању поступка за додјелу статуса града Општини Прњавор

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за јавне набавке,

правна питања и прописе

Прњавор, септембар 2022. године



На основу члана 15. ст. (1) и (2) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. Статута општине Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл.161. и 201. став 1.
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине
Прњавор“ бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на ____. сједници
одржаној дана __________2022. године, донијела је

О Д Л У К У
о покретању поступка за додјелу статуса града Општини Прњавор

Члан 1.
Овом одлуком Скупштина општине Прњавор покреће поступак да се Општини

Прњавор додијели статус града.

Члан 2.
Утврђује се да Општина Прњавор испуњава услове за додјелу статуса града

прописане члана 10. став (1) тачка 2) и став (2) Закона о локалној самоуправи.

Члан 3.
У поступку додјеле статуса града, Прњавор, као јединица локалне самоуправе ће

бити третиран као град који у свом саставу нема општина.

Члан 4.
Задужује се Начелник општине Прњавор да Влади Републике Српске достави

Олдуку о покретању поступка за додјелу статуса града Општини Прњавор и Елаборат
којим се оправдава захтјев за додјелу статуса града Општини Прњавор.

Члан 5.
Прилог овој одлуци је Елаборат о оправданости захтјева за стицање статуса града

Општини Прњавор.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном

гласнику општине Прњавор“.

Број: 01-022-___/22 ПРЕДСЈЕДНИК
Дана: ______.2022. године                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прњавор, Жељко Симић, мастер политикологије



О б р а з л о ж е њ е

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 15. ст. (1) и (2) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и
члану 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17
и 12/18).

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о покретању поступка за додјелу статуса града
Општини Прњавор, садржан је у члану 15. став (1) и (2) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), којим је прописано да
општина која испуњава услове предвиђене чланом 10. Закона о локалној самоуправи
може да поднесе захтјев да јој се додијели статус града, а ставом (2) истог члана је
прописано да одлуку о покретању поступка доноси скупштина општине.
Чланом 10. Закона о локалној самоуправи прописано је да се град може успоставити
законом на урбаном подручју које чини јединствену географску, социјалну, економску,
историјску и територијалну цјелину са одговарајућим нивом развоја и ако:
- има више од 50.000,00 становника и
- у последње три године на основу одлуке о утврђивању степена развијености јединица

локалне самоуправе има статус развијене јединице локалне самоуправе.
У ставу (2) истог члана прописано је да општина може стећи статус града и без

обзира на број становника, ако је стопа запослености на подручју општине изнад
републичког просјека.

Чињеница је да Општина Прњавор испуњава услове за добијање статуса  града који
су прописани чланом 10. Законом о локалној самоуправи јер више од три године
Општина Прњавор континуирано има статус развијене јединице локалне самоуправе.
Затим, иако нема 50.000,00 становника, стопа запослености на подручју Општине
Прњавор је знатно изнад републичког просјека.

Укупни приходи привреде општине Прњавор су у 2021. години износили
1.027.830.517,00 КМ, што представља раст од 33,9 % (260.121.707,00 КМ), у односу на
2020. годину када су укупни приходи привреде општине Прњавор износили
767.708.810,00 КМ.

Према висини укупних прихода привреде, општина Прњавор зазузима 3. мјесто на
подручју које покрива Подручна привредна комора Бања Лука иза Бања Луке и Лакташа
и има највећу стопу раста укупних прихода привреде, као и 5. мјесто у Републици
Српској иза Бања Луке, Бијељине, Лакташа и Требиња. Када у обзир узмемо однос
укупних прихода привреде и броја пословних субјеката на подручју града/општине,
општина Прњавор се налази на трећем мјесту у Републици Српској. Наведено представља
јасан показатељ изузетног раста нивоа привредне активности.

Према обиму спољнотрговинске размјене општина Прњавор је четврта општина
од 21. општине у регији Бања Лука. Покривеност увоза извозом на подручју општине
Прњавор је 159,3 %, а на нивоу Републике Српске 79,4 %.

Према подацима Републичког завода за статистику Републике Српске, просјечан
број запослених у Републици Српској у 2020. години износио је 274.227 лица, што је у
односу на просјечан број запослених у 2019. години (272.366) више за 1.861 лице или 0,68
%.

На подручју општине Прњавор у 2020. години у просјеку је било запослено 6.713
лица, што је у односу на претходну годину више за 82 лица или 1,22 % (број запослених у
2019. години 6.631). Општина Прњавор је по броју запослених пета општина на подручју



Привредне коморе Бања Лука, и учествује са 4,66 % у укупној запослености Коморе Бања
Лука. На нивоу Републике Српске, општина Прњавор је десета по броју становника и
заузима десето мјесто, односно једанаесто ако се у разматрање укључи и Град Источно
Сарајево, уз учешће од 2,45 % у укупно запосленим на нивоу Републике Српске.

Поред тога, Општина Прњавор, према свим параметрима, представља јединствену
географску, јединствену, економску, историјску и територијалну цјелину са јасно
дефинисаним правцима даљег развоја.

Елаборатом о оправданости захтјева за стицање статуса града Општини Прњавор
дати су подаци о постојању адекватног распореда јавних установа неопходних за
функционисање града, затим подаци о природним ресурсима, изграђеним привредним
капацитетима и инфраструктури који обезбјеђују одговарајуће изворе прихода и
економски развој. Поред тога, увидом о податке о јавним приходима прикупљеним на
подручју општине, као и анализом буџета, видљиво је да буџетски приходи, у наредном
периоду, имају тренд раста, јер се очекује нормализација економске ситуације и
привредни опоравак, а приходи по основу ПДВ-а су планирани у складу са процјенама из
Документа оквирног буџета Републике Српске (поменути приходи имају највеће учешће
у структури укупних прихода).

Општина Прњавор опредијељена је да одговорним радом, квалитетним управљање
процесима, коришћењем знања запослених, те стварањем радне средине која подстиче
професионалност, повјерење, мотивисаност и тимски рад, и у наредном периоду,
обезбиједи врхунски квалитет услуга својим корисницима.

Добро организована општинска управа, која испуњава све критеријуме стандарда
ИСО 9001:2015 и BFC SEE програма, обезбиједиће и у наредном периоду максималан
ниво задовољства корисника услуга и осигурати даље стварање развијеног пословног
окружења и бољег квалитета живота у локалној заједници.

Имајући у виду да није у питању сложен или обиман општи акт, односно акт за
који је другим прописима предвиђена јавна расправа, у складу са чланом 201. став 1.
Пословника о рду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“
број 21/17, 23/17 и 32/17), подносимо приједлог општег акта, јер сматрамао да исти није
потребно претходно разматрати у нацрту, те да су испуњени услови за доносшење акта по
скраћеном поступку.

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА

За провођење ове одлуке нису потребна посебна материјална средства.


