
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Годишње планирање подразумијева дефинисање редовних активности 
произашлих из законски дефинисаних одговорности јединице локалне самоуправе и 
активности на годишњем нивоу, које ће Општинска управа општине Прњавор, 
укључујући начелника и унутрашње организационе јединице, односно одјељења, 
посебне организационе јединице и самосталне одсјеке, предузети како би се 
имплементирали стратешки и други програмски документи, а резултира припремљеним 
Годишњим програмом рада начелника и општинске управе. 

Програм рада начелника општине и општинске управе, припрема се на основу 
процедуре „Поступање у процесу планирања, праћења и вредновања годишњег рада и 
извјештавања“, која је усвојена у оквиру система управљања квалитетом ISO 9001:2000 
у подручју јавних услуга – локалне управе. 

Програмом рада Скупштине општине Прњавор, није предвиђено усвајање 
документа Годишњи програм рада начелника општине и општинске управе, те у 
претходним годинама није постојала пракса упућивања овог акта у скупштинску 
процедуру. 

У оквиру Пројекта општинског, еколошког и економског управљања (МЕГ), 
припремљен је Извјештај о процјени учинка унутар система управљања резултатима у 
партнерским јединицама локалне самоуправе у Босни и Херцеговини за општину 
Прњавор, који је усвојен на 12. сједници Скупштине општине Прњавор одржаној дана 
20.04.2022. године. 

У наведеном Извјештају дата је препорука за побољшање индикатора 
„Скупштина општина је ефикасна у извршењу функције праћења спровођења 
политика јединице локакалне самоуправе“ која се односи на увођење праксе да 
Скупштина општине разматра годишњи Програм рада начелника и општинске управе. 

С обзиром да Скупштина општине разматра Извјештај о раду начелника и 
општинске управе за 2021. годину, потребно је ретроактивно приложити Програм рада 
начелника за 2021. годину, као упоредиви документ односно основ за одређивање 
степена реализације планираних активности које су наведене у Извјештају о раду 
начелника и општинске управе за 2021. годину. 

У наредним циклусима планирања Кабинет начелника ће доставити приједлог  да 
се у Програму рада Скупштине општине Прњавор, уврсти усвајање Годишњег програма 
рада начелника и општинске управе, најкасније до краја текуће године за наредну 
годину, односно у складу са усвојеним планом буџета. 


