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ИНФОРМАЦИЈА 

о реализацији одлука Скупштине општине Прњавор за 2022. 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. да Скупштина општине прати реализацију донесених одлука.   
 
 
2. ЦИЉ  
 

Подаци из ове информације имају за циљ упознавање одборника Скупштине 
општине Прњавор са статусом одлука које је Скупштина општине донијела у 2022. 
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, и из надлежности Скупштине општине, 
припремила Информацију о реализацији одлука које је Скупштина општине Прњавор 
донијела у 2022. години.  

 
Скупштина општине Прњавор је у 2022. години одржала укупно 13 сједница (11 

редовних и двије ванредне сједнице Скупштине општине), како слиједи: 
- 9. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 28.01.2022. године, 
- 10. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 02.03.2022. године, 
- 11. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 22.03.2022. године, 
- 12. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 20.04.2022. године, 
- 13. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 14.06.2022. године, 
- 14. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 27.06.2022. године, 
- 15. редовна сједница Скупштине општине  одржана јe 28.09.2022. године, 
- 16. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 01.11.2022. године, 
- 17. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 15.11.2022. године, 
- 18. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 07.12.2022. године, 
- 19. редовна сједница Скупштине општине  одржана је 26.12.2022. године, 
- 2. ванредна сједница Скупштине општине одржана је 15.02.2022. године, 
- 3. ванредна сједница Скупштине општине одржана је 25.05.2022. године. 

 
На наведним сједницама Скупштина општине је донијела 101 одлуку, од чега 12  

одлука планираних Програмом рада Скупштине општине Прњавор за 2022. годину и 89 
одлука које нису планиране Програмом рада за 2022. годину, а које су достављене од 
стране овлаштених предлагача у скупштинску процедуру и разматрање. 



Табела број 1. Преглед усвојени одлука по Програму и изван Програма рада СО-е у 2022. години 
 

 
 
 

Одлуке 

      Усвојено oдлука по сједницама у 2022. години 

   
У
ку
пн
о 

 

   
У
ку
пн
о 

Свеу-
купно 

 по Програму изван Програма 

9. 2.в. 10. 11. 12. 3.в. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

6 1 2 10 1 5  9   2 11 2 6  6  10 1 12 4 3  10 12 89 101 

Свеукупно 6  12  9 0 13 8 6 10 13 7 10 101 

 

 На графикону је приказан број усвојених одлука са надлежностима за реализацију. 
 

Графикон бр. 1: Усвојене одлуке по Програму и изван Програма рада СО у 2022. години и надлежност за реализацију 
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 Од укупног броја донесених одлука (101), на надлежност Начелника општине 
односе се 93 одлуке, а на надлежност Скупштине општине осам одлука. 

 
У наредно табели приказан је преглед реализације одлука из надлежности 

Скупштине општине и Начелника општоине: 
 
надлежност ред. бр. реализација број одллука 

Скупштина општине 1. реализовано 3  
 2. реализација у току 4 
 3. примјењује се 1 
Укупно   8 

Начелник општине 1. реализовано 54 
 2. реализација у току 34 
 3. примјењује се 2 
 4. није реализовано 3 
Укупно   93 

 
Одређени број одлука се примјењује, већина одлука је реализована или је 

реализација у току, док три одлуке из надлежности Начелника општине нису 
реализоване. 

 
У наставку табеларно су наведене све донесене одлуке у 2022. години са 

назначеном надлежности за реализацију и степену реализације одлука. 
 

 р/б Одлуке донесене у 2022. години 
(сазив 2020-2024. година) 

реализација надлежност 

 

9. сједница 
1. Одлука о усвајању буџета општине Прњавор за 2022. 

годину 
Завршено Начелник 

општине 
2. Одлука о извршењу Буџета општине Прњавор за 2022. 

годину 
Завршено Начелник 

општине 
3. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске 

цијене једног метра2 корисног стамбеног и пословног 
простора у 2021. години за подручје општине 
Прњавор 

Завршено Начелник 
општине 

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

Завршено Начелник 
општине 

5. Олука о висини накнада за посебне услуге из области
просторног уређења 

Усвојена, поступа се по 
одлуци 

Начелник 
општине 

6. Одлука о начину и условима продаје непокретаности
(к.ч. бр. 5114/3 к.о. Д. Вијачани) у својини општине
Прњавор 

Завршено, закључен уговор Начелник 
општине 

 

2. ванредна сједница 
7. Одлука о измјени Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2021. годину   
Завршено Начелник 

општине 
 

10. сједница 
8. Одлука о проширеним правима социјалне заштите у 

општини Прњавор за 2022. годину 
Усвојена, поступа се по 
одлуци 

Начелник 
општине 

9. Одлука о оснивању Територијалне ватрогасно-
спасилачке јединице Прњавор 

Завршено Начелник 
општине 

10. Одлука о висини накнаде за уређење градског 
грађевинског земљишта 

У току реализација Начелник 
општине 
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11. Одлука о давању сагласности Начелнику општине 
Прњавор за подношење захтјева за дознаку и сјечу 
стабала 

У току реализација Начелник 
општине 

12. Одлука о додјели на привремено коришћење 
пословног простора у Горњим Смртићима 
Општинској организацији Црвеног крста Прњавор 

Завршено Начелник 
општине 

13. Одлука о додјели на привремено коришћење 
пословног простора у Штрпцима Општинској 
организацији Црвеног крста Прњавор 

Завршено Начелник 
општине 

14. Одлука о давању сагласности Врховац Николи и 
Врховац Пери за закључење уговора о преносу 
непокретности на „Цвијета“ д.о.о. Прњавор 

Завршено, закључен уговор Начелник 
општине 

15. Одлука о начину и условима продаје непокретности 
(к.ч. бр. 5114/2 к.о. Доњи Вијачани) у својини општине 
Прњавор 

Завршено, закључен уговор Начелник 
општине 

16. Одлука о начину и условима продаје непокретности 
(к.ч. број 522/1 к.о. Поточани) у својини општине 
Прњавор 

Завршено, закључен уговор Начелник 
општине 

17. Одлука о утврђивању критеријума за избор и 
именовање чланова Управног одбора Јавне 
здравствене установе Дом здравља Прњавор и 
расписивању јавног конкурса 

Завршено Начелник 
општине 

18. Одлука о утврђивању критеријума за избор и 
именовање чланова Управног одбора Јавне установе 
Центар за социјални рад Прњавор и расписивању 
јавног конкурса 

Завршено Начелник 
општине 

19. Одлука о давању сагласности начелнику општине за 
закључење уговора о замјени некретнина са 
Милосавац Петром сином Радована из Лишње 

Завршено, закључен уговор Начелник 
општине 

 

11. сједница 
20. Одлука о утврђивању назива парка „Парк-љубав, вјера 

и нада“ 
Завршено Начелник 

општине 
21. Одлука о измјени Одлуке о именовању доктора 

медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица 
умрлих ван здравствене установе (мртвозорника) и 
висини накнаде за обављање прегледа умрлог лица 

Завршено Начелник 
општине 

22. Одлука о давању сагласности начелнику општине за 
закључење уговора о замјени некретнина са 
Драгомировић Славком сином Милутина из Доњих 
Гаљиповаца 

Завршено, закључен уговор Начелник 
општине 

23. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 402/10 к.о. 
Прњавор) у својини општине Прњавор 

Завршено Начелник 
општине 

24. Одлука о начину и условима продаје непокретности 
(к.ч. бр. 5114/3 к.о. Доњи Вијачани) у својини општине 
Прњавор 

Завршено Начелник 
општине 

25. Одлука о додјели награда и признања, у 2022. години, 
поводом 24. марта-Дана општине Прњавор 

Реализована, општинске 
награде и признања 
додијељена на свечаној 
сједници СО-е, 24.3.2022. г. 

СО-е 

 
12. сједница 

26. Одлука о продаји непокретности (к.ч. број 522/1, к.о. 
Поточани) у својини општине Прњавор 

Завршено Начелник 
општине 

27. Одлука о начину и условима продаје непокретности 
(к.ч. бр. 188/2 к.о. Прњавор) у својини општине 
Прњавор 

Није реализовано, није било 
пријављених на лицитацију 

Начелник 
општине 

28. Одлука о начину и условима продаје непокретности 
(к.ч. бр. 554/2 к.о. Орашје) у својини општине 
Прњавор  

Завршено  Начелник 
општине 

29. Одлука о начину и условима продаје непокретности 
(к.ч. бр. 391/22 к.о. Прњавор) у својини општине 
Прњавор 

Завршено Начелник 
општине 
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30. Одлука о давању сагласности на цијене услуга 
водоснабдијевања и одводње отпадних вода 

У току реализација Начелник 
општине 

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

У току реализација Начелник 
општине 

32. Oдлука о професионалном усавршавању одборника Реализација у току СО-е 

33. Одлука о утврђивању услова и критеријума за избор 
спољних чланова сталних радних тијела Скупштине 
општине Прњавор 

Континуирано, одлука се 
примјењује код избора 
спољних чланова сталних 
радних тијела СО-е, у току 
мандата (нема упражњених 
мјеста у радним тијелима 
што се тиче спољних 
чланова) 

СО-е 

34. Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање 
једног члана ОИК Прњавор 

Реализовано, СО-е усвојила 
Закључак о стављању ван 
снаге Одлуке. Именован 
замјенски члан ОИК 
Прњавор до избора новог 
члана по поступку 
прописаном чланом 2.12. 
став 5. Изборног закона БиХ 

СО-е 

 

13. сједница 

35. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 5114/2 к.о. 
Доњи Вијачани) у својини општине Прњавор 

Завршено Начелник 
општине 

36. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 5114/3 к.о. 
Доњи Вијачани) у својини општине Прњавор 

Завршено Начелник 
општине 

37. Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању 
изради измјене дијела Урбанистичког плана 

„Прњавор“ (измјена II) 

Реализација у току Начелник 
општине 

38. Одлука о измјени Одлуке о продаји неизграђеног 

грађеви- нског земљишта непосредном погодбом 
„Јевтић“ д.о.о. Н. Лишња, Прњавор, ради 
комплетирања грађевинске парцеле 

Завршено Начелник 
општине 

39. Одлука о начину и условима давања у закуп 
пословног простора-дијела објекта старе поште у 
Кулашима 

Завршено Начелник 
општине 

40. Одлука о начину и условима давања у закуп 
пословног простора у Печнег Илови, општина 
Прњавор 

Реализација у току Начелник 
општине 

41. Одлука о начину и условима давања у закуп 
пословног простора у ул. В. Миланковића 31/А  

Завршено Начелник 
општине 

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

Реализовано Начелник 
општине 

43. Одлука о усвајању Акционог плана одрживог 
управљања енергијом и прилагођавања климатским 
промјенама (SECAP) општине Прњавор за период до 
2030. године 

Завршено Начелник 
општине 

44. Одлука о преносу Дозволе за радијско емитовање са 
Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор на Јавну 
установу „Центар за културу“ Прњавор  

Поступак у завршној фази Начелник 
општине 

45. Одлука о општинским административним таксама Реализовано Начелник 
општине 

46. Одлука о комуналном реду  Реализовано Начелник 
општине 

47. Одлука о измјени Одлуке о именовању доктора 
медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица 
умрлих ван здравствене установе (мртвозорника) и 
висини накнаде за обављање прегледа умрлог лица  

Реализовано Начелник 
општине 
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14. сједница 

48. Одлука о усвајању ребаланса буџета општине 
Прњавор за 2022. годину 

Завршено Начелник 
општине 

49. Одлука о измјенама Одлуке о извршењу Буџета 
општине Прњавор за 2022. годину  

Завршено Начелник 
општине 

50. Одлука о расписивању и одржавању избора за чланове 
Савјета мјесних заједница на подручју општине 
Прњавор 

У току Начелник 
општине 

51. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 391/22, к.о. 
Прњавор) у својини општине Прњавор 

Завршено, закључен уговор Начелник 
општине 

52. Одлука о продаји непокретности (к.ч. бр. 554/2, к.о. 
Орашје) у својини општине Прњавор 

Завршено, закључен уговор Начелник 
општине 

53. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање чланова Одбора за жалбе општине 
Прњавор 

Реализована дјелимично-
СО-е Јавни конкурс 
расписала, конкурсна 
процедура завршена, СО-е 
именовала два члана Одбора 

Начелник 
општине и 
СО-е 

54. Одлука о измјенама Плана капиталних улагања на 
подручју општине Прњавор за 2022 годину 

У току Начелник 
општине 

55. Одлука о давању сагласности за упис заложног права - 
хипотеке 

Није реализована Начелник 
општине 

15. сједница 

56. Одлука о покретању поступка за додјелу статуса града 
општини Прњавор  

У току Начелник 
општине 

57. Одлука о измјени Одлуке о организовању Јавне 
установе Центар за културу Прњавор  

Завршено Начелник 
општине 

58. Одлука о давању сагласности правном лицу 
„ЦВИЈЕТА“ д.о.о. Прњавор за упис хипотеке на 
непокретностима к.ч. 639/12 и к.ч. 639/13 к.о. Горњи 
Штрпци 

Завршено Начелник 
општине 

59. Одлука о давању на поклон путничког аутомобила 
Општинској организацији Црвени крст Прњавор и 
давању сагласности начелнику општине за 
потписивање Уговора о поклону  

Завршено Начелник 
општине 

60. Одлука о утврђивању посебног интереса за продају 
непокретности у својини општине Прњавор испод 
тржишне цијене (к.ч. 593/15, 593/16, 593/17 и 598/19, 
к.о. Горњи Штрпци) 

Завршено Начелник 
општине 

61. Одлука о начину и условима продаје непокретности 
(к.ч. број 908/17 к.о. Прњавор) у својини општине 
Прњавор 

У току реализација Начелник 
општине 

 
16. сједница 

62. Одлука о утврђивању приједлога броја и просторног 
распореда основних школа (мрежа основних школа), 
са школским уписним подручјима на подручју 
општине Прњавор 

Реализовано Начелник 
општине 

63. Одлука о давању сагласности за издавање гаранције 
Општине Прњавор за задужење КП „ПАРК“ а.д.  
Прњавор 

Завршено Начелник 
општине 

64. Одлука о приступању изради Плана капиталних 
инвестиција општине Прњавор за период 2023-2026. 
године 

У току Начелник 
општине 

65. Одлука о куповини земљишта од Станић Перице, сина 
Ранка из Прњавора 

Реализација у току Начелник 
општине 

66. Одлука о оснивању Радио Прњавора у саставу Јавне 
установе Центар за културу Прњавор 

Реализација у току Начелник 
општине 

67. Одлука о приступању изради измјене дијела 
Регулационог плана „Исток 2, исток 3 и југ 1“ 
(измјена IV) 

Реализација у току Начелник 
општине 
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68. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање члана Одбора за жалбе општине Прњавор 

У току, СО-е Јавни конкурс 
расписала, конкурсна 
процедура завршена, 
предмет код предлагача 
ради припреме приједлога 
рјешења  

Начелник 
општине и 
СО-е 

69. Одлука о утврђивању посебног интереса за продају 
непокретности у својини општине Прњавор испод 
тржишне цијене (к.ч. број 643/31 к.о. Горњи Штрпци, 
к.ч. број 93/1, 95/1 и 96/1 к.о. Вучијак  

Завршено Начелник 
општине 

70. Oдлука о додјели на привремено коришћење 
пословних простора 

У току Начелник 
општине 

71. Одлука о оснивању Форума за безбједност грађана 
општине Прњавор 

Реализовано Начелник 
општине 

 
17. сједниц 

72. Одлука о усвајању Другог ребаланса Буџета општине 
Прњавор за 2022. годину 

Завршено Начелник 
општине 

73. Одлука о измјенама Одлуке о извршењу Буџета 
општине Прњавор за 2022. годину 

Завршено Начелник 
општине 

74. Одлука о давању сагласности начелнику општине за 
закључење уговора о замјени земљишта, са 
Кумановић Бојаном кћерком Радивоја из Прњавора  

Није реализовано Начелник 
општине 

75. Одлука о продаји непокретности у својини општине 
Прњавор испод тржишне цијене Грађевинском 
предузећу „ГРАДИП“ Д.О.О. Прњавор  

Завршено, закључен уговор Начелник 
општине 

76. Одлука о продаји грађевинског земљишта 
непосредном погодбом „Стартпродукт Инвест“ д.о.о. 
Прњавор ради комплетирања грађевинске парцеле  

Реализација у току Начелник 
општине 

77. Одлука о утврђивању критеријума за избор и 
именовање члана Управног одбора Јавне установе 
Центар за социјални рад Прњавор и расписивању 
јавног конкурса  

Реализација у току Начелник 
општине 

78. Одлука о измјенама Одлуке о стипендирању ученика 
и студената  

Реализована Начелник 
општине 

79. Одлука о измјенама и допунама Плана капиталних 
улагања на подручју општине Прњавор за 2022. 
годину  

Реализација у току Начелник 
општине 

80. Одлука о измјени Одлуке о расписивању и одржавању 
избора за чланове Савјета мјесних заједница на 
подручју општине Прњавор  

Реализација у току Начелник 
општине 

81. Одлука о измјенама Програма коришћења средстава 
за унапређење пољопривредне производње у 2022. 
години  

Реализовано Начелник 
општине 

82. Одлука о усвајању Стратегије развоја општине 
Прњавор за период 2022-2028. године 

Реализовано Начелник 
општине 

83. Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање 
три члана Општинске изборне комисије Прњавор  

У току, СО-е Јавни оглас 
расписала, рок за 
пријављивање истекао, 
предмет код Конкурсне 
комисије за провођење 
поступка за избор 

СО-е 

84. Одлука о измјенама и допуни Одлуке о приступању 
изради измјене дијела Регулационог плана „Исток 2, 
исток 3 и југ 1“ (измјена IV)    

Реализација у току Начелник 
општине 

 
18. сједница 

85. Одлука о усвајању Буџета општине Прњавор за 2023. 
годину  

Завршено Начелник 
општине 

86. Одлука о извршењу Буџета општине Прњавор за 2023. 
годину 

Завршено Начелник 
општине 

87. Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне 
накнаде за 2023. годину 

Реализација у току Начелник 
општине 
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88. Oдлука о измјенама Одлуке о управљању, грађењу, 
реконструкцији, одржавању и заштити локалних и 
некатегорисаних путева, улица у насељу и путних 
објеката на њима 

Реализација у току Начелник 
општине 

89. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање 
непокретности на подручју општине Прњавор за 
2023. годину 

Завршено Начелник 
општине 

90. Одлука о утврђивању посебног интереса за продају 
непокретности у својини општине Прњавор испод 
тржишне цијене (к.ч. број: 85/1, к.о. Вучијак) 

Реализација у току Начелник 
општине 

91. Одлука о додјели на привремено коришћење 
просторија у Друштвеном дому у Штрпцима Српском 
просвјетном културном друштву „Просвјета“ 
Прњавор 

Реализација у току Начелник 
општине 

19. сједница 

92. Одлука о измјенама Одлуке о кредитном задужењу 
Општине Прњавор за финансирање 
инфраструктурних пројеката 

Завршено Начелник 
општине 

93. Одлука о измјенама Одлуке о организовању Јавне 
установе Центар за културу Прњавор 

Реализација у току Начелник 
општине 

94. Одлука о измјенама Одлуке о оснивању Радио 
Прњавора у саставу Јавне установе Центар за културу 
Прњавор  

Реализација у току Начелник 
општине 

95. Одлука о продаји непокретности (к.ч. број: 908/17 к.о. 
Прњавор) у својини општине Прњавор  

Реализација у току Начелник 
општине 

96. Одлука о продаји непокретности у својини општине 
Прњавор испод тржишне цијене Производно-
трговинском привредном друштву „ЛЕБУРИЋ-
КОМЕРЦ“ д.о.о. Прњавор 

Реализација у току Начелник 
општине 

97. Одлука о утврђивању посебног интереса за продају 
непокретности у својини општине Прњавор испод 
тржишне цијене (к.ч. број: 593/18 к.о. Горњи Штрпци) 

Реализација у току Начелник 
општине 

98. Одлука о утврђивању посебног интереса за продају 
непокретности у својини општине Прњавор испод 
тржишне цијене (к.ч. број: 257/1, 262, 263/1, 264/5, 
267/5 и 268/11 к.о. Вучијак)  

Реализација у току Начелник 
општине 

99. Одлука о давању овлашћења Начелнику општине да 
закључи Анекс I Уговора о пружању комуналних 
водних услуга између Општине Прњавор и КП 
„Водовод“ а.д. Прњавор 

Реализација у току Начелник 
општине 

100. Одлука о управљању отпадом  Реализација у току Начелник 
општине 

101. Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање 
члана ОИК Прњавор 

Реализација у току, СО-е 
Јавни оглас расписала, 
конкурс у току 

СО-е 

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

закључити да су скоро све одлуке реализоване или је њихова реализација у току (95 
одлуке), три одлуке су са статусом примјењују се, и да је веома мали број одлука (три 
oдлуке) које нису реализоване. 
 
 
Обрађивач: Стручна служба СО-е,      


