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О Д Л У К А 

o продужењу периода важења Стратегије развоја општине Прњавор за период 
2012–2020. годинa 

 
 

 

 

 

 

         Предлагач: Начелник oпштине   
    Обрађивач: Одјељење за локални економски  

развој и друштвене дјелатности 
 
 

 

 

 

Прњавор, октобар 2020. године 



На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чл. 37. и 87. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 15/17 и 12/18) и 
члана 201. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“ број 21/17), Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној дана 
_______________________ године, донијела је  
 

 
О Д Л У К У 

о продужењу периода важења Стратегије развоја општине Прњавор за период  
 2012-2020. годинa 

 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком продужава се важење Стратегије развоја општине Прњавор за 
период 2012-2020. годинa, донесене на посебној сједници Скупштине општине Прњавор 
12.04.2012. године, а ревидиране за период од 2018-2020. године на сједници Скупштине 
општине Прњавор 10.07.2018. године.  
 

Члан 2. 
 

 Период на који се продужава важење Стратегије из члана 1. ове одлуке је годину 
дана, односно до 31.12.2021. године.  
 

Члан 3. 
 

 За извршење ове одлуке задужује се начелник општине Прњавор. 
 

Члан 4. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“.  
 
 
Број: 
Датум:  
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
______________________________________ 

         Жељко Симић, мастер политикологије 
 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење Одлуке о продужењу периода важења Стратегије 
развоја општине Прњавор за период 2012-2020. година садржан је у члану 39. став 2. тачка 
2.  и члану 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), те чл. 37. и 87. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број: 15/17 и 12/18) и члану 201. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 21/17). 
 

РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Почетком ове године, Влада Републике Српске донијела је препоруке које се 
односе на доношење Закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици 
Српској. На основу наведеног, формирана је радна група са задатком израде закона који 
утврђује стратешког планирање и управљање развојем у Републици Српској а чијих ће се 
смјерница придржавати и све јединице локалне самоуправе у изради својих локалних 
стратегија. 

Обзиром на ситуацију узроковану пандемијом вируса Корона, активности ове 
радне групе су у знатном кашњењу, те је Министартсво управе и локалне самоуправе 
упутило препоруку да локалне заједнице чије стратегије развоја истичу у текућој години 
донесу одговарајућу одлуку о продужењу истих, како би се на тај начин стекли услови за 
израду стратешких докумената који ће бити усклађени са новим прописима из области 
стратешког планирања и управљања развојем у Републици Српској. Имајући у виду 
претходно наведено, предлаже се усвајање ове одлуке у цјелости. 

 
Обзиром да се ради о документу који није сложен и обиман предлаже се усвојање 

по скраћеној процедури а што је у складу са чланом 201. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17).     
 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

За доношење ове oдлуке нису потребна финансијска средства.  

 

 


