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Прњавор, јул 2022. године 



На основу члана 39. и члана 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 14. Закона о стратешком планирању и 
управљању развојем у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 
63/21), члана 37. и члана 87. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број: 15/17 и 12/18) и члана 161. и члана 175. 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 усвајању Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022. – 2028. године 
 

Члан 1. 
 

   Скупштина општине Прњавор усваја Стратегију развоја општине Прњавор за период 
2022. – 2028. године.  
 

Члан 2. 
 

Саставни дио одлуке је Стратегија развоја општине Прњавор за период 2022. – 2028. 
године.  

 
Члан 3. 

 
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 усвајању Стратегије развоја општине Прњавор за 
период 2022. – 2028. године садржан је у члану 39. и члану 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члану 14. 
Закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“, број 63/21), члану 37. и члану 87. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број: 15/17 и 12/18), те члану 161. и члану 175. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 
број 21/17). 

 

РАЗЛОГ 

Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској (члан 14., 
Службени гласник Републике Српске“, број 63/21) прописано је да су стратегије развоја 
јединица локалне самоуправе стратешки документи којим се утврђују стратешки циљеви и 
приоритети развоја јединица локалне самоуправе и представљају основ за израду 
секторских стратегија јединица локалне самоуправе и спроведбених докумената јединица 
локалне самоуправе. У складу са Законом о стратешком планирању и управљању развојем у 
Републици Српској (члан 14., Службени гласник Републике Српске“, број 63/21), а имајући 
у виду важност доношења овог стратешког документа за општину Прњавор, начелник 
општине Прњавор је донио Одлуку о изради Стратегије развоја општине Прњавор за период 
2022-2028. година („Службени гласник општине Прњавор“, број 31/21) и Рјешење о 
именовању Општинског развојног тима за израду Стратегије развоја општине Прњавор за 
период 2022-2028. година („Службени гласник општине Прњавор“, број 31/21). Поштујући 
одредбе Закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 63/21) и Уредбе о стратешким документима у 
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 94/21), као и приручника 
за израду ове врсте докумената, Општински развојни тим је израдио нацрт документа 
Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022. – 2028. године и упутио га начелнику 
општине у даљњу процедуру усвајања.     

Обзиром да је Стратегија развоја општине Прњавор за период 2022. – 2028. године општи 
акт од великог значаја који се доноси ради остваривања заједничких циљева и интереса 
привредног и друштвеног развоја у општини, предлажемо да се документ донесе по 
редовној процедури у двије фазе (прва фаза – нацрт општег акта и друга фаза – приједлог 
општег акта, уз изношење нацрта на јавну расправу), а што је у складу са чланом 161. и 175. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 21/17).     

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

За доношење ове oдлуке нису потребна финансијска средства.  

 

 


