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Хронологија рада 
 
 

У складу са закључком Скупштине општине Прњавор број: 01-022-171/22 од 
1.11.2022. године, начелник општине Прњавор упутио је у јавну расправу нацрт Одлуке о 
усвајању Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-2028. године. Јавним 
позивом за учешће у јавној расправи планирано је одржавање јавне расправе у складу са 
прописаним законским актима, Статутом општине Прњавор и Одлуком о процедури 
одржавања јавних расправа. Јавна расправа као облик учешћа грађана у локалној 
самоуправи омогућава учешће грађана у доношењу одлука и других аката, који су од 
непосредног интереса за становништво. На овај начин грађани имају прилику да изнесу 
приједлоге и сугестије о документу који је предложен у нацрту. 

 
 

ЈАВНA РАСПРАВA – ОРГАНИЗАЦИЈА, РЕАЛИЗАЦИЈА, 
ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА 

 
Организација 

 
 

              Нацрт Одлуке о усвајању Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-
2028. године је био предмет јавне расправе, која је одржана дана 8.11.2022. године у малој 
сали ЈУ „Центар за културу“ са почетком у 14.00 часова. Организација јавне расправе 
укључивала је обавјештење о термину, мјесту одржавања и позив за присуствовање истој 
свим заинтересованим грађанима путем средстава јавног информисања, истицањем позива 
на огласним таблама зграде општинске управе и у мјесним заједницама, те објавом на 
званичној интернет страници општине www.opstinaprnjavor.net. Материјал који је предмет 
јавне расправе, дистрибуиран је у канцеларије мјесних заједница, шалтер салу општинске 
управе и објављен је на званичној интернет страници општине Прњавор, те су на тај начин 
заинтересовани грађани могли извршити увид у материјал. 

 
Осим на јавној расправи, примједбе, приједлоге и сугестије грађани су могли 

доставити и путем e-mail адресе: odsjekzarazvoj@opstinaprnjavor.net до дана одржавања 
јавне расправе. Обавезни учесници у расправи су: начелник општине или лице које он 
овласти, обрађивач акта, модератор и записничар. 

 
Реализација 

 

У координацији са ЈУ „Центар за културу“ обезбијеђена је мала сала за одржавање 
јавне расправе. Јавни позив, поред информације о термину и мјесту одржавања јавне 
расправе, садржавао је и податке о мјестима на којима се могао извршити увид у материјал, 
као и e-mail адресу на коју су грађани путем електронске поште могли упутити своје 
приједлоге. Јавни позив о одржавању јавне расправе емитован је (почевши) од 02.11.2022. 
године на локалној телевизији “ТВ К3“, као и на “Радио Прњавор“. Емитовање јавног 
позива овим путем је трајало до дана одржавања јавне расправе (8.11.2022. године). Такође, 
исти је био објављен и на званичној интернет страници општине Прњавор, као и на 
огласним таблама општинске управе и у канцеларијама мјесних заједница. 
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              У самој јавној расправи испред општине Прњавор учествовали су: Дарио Врховац 
(Општински развојни тим), Дијана Милијаш-Трипуновић (Општински развојни тим) и Ана 
Војводић (Општински развојни тим). Општински развојни тим је оперативно и 
координационо тијело именовано рјешењем Начелника општине (број: 01/1-014-332/21 од 
23.08.2021. године) задужено за вођење партиципаторног процеса израде интегрисане 
Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-2028. година. Јавна расправа почела је 
уводним излагањем о методологији израде нацрта документа Стратегије развоја општине 
Прњавор за период 2022-2028. године које је водио Дарио Врховац. Потом је презентован 
садржај овог документа (приказивањем слајдова у програму Microsoft Power Point), а 
презентацију је водио Горан Јанковић, сертификовани консултант за израду стратешких 
докумената који је заједно са Општинским развојним тимом учествовао у изради нацрта 
документа. Садржај презентације је осмишљен на начин да пружи увид у најважније 
дијелове нацрта документа Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-2028. 
године. Након презентације присутним грађанима је омогућено да изнесу своје приједлоге 
и сугестије у вези нацрта документа, на које су Дарио Врховац и Горан Јанковић давали 
појашњења. 
             Током јавне расправе вођен је записник који садржава основне информације о истој 
(почетак одржавања, број присутних, дати приједлози, сугестије и коментари). Након 
одржавања јавне расправе сачињен је извјештај о проведеној јавној расправи, који је 
достављен Скупштини oпштине Прњавор. 

 
Вријеме и мјесто одржавања јавне расправе 

 
 
 
Јавна 
расправа 

 
 
Датум и вријеме 

одржавања 

 
 

Мјесто одржавања 

 
 

Тема 

 
 

Број 
учесника 

1. 8. новембар 
2022. године 
(уторак) 
14:00 -15:00 часова 

 
ЈУ „Центар за културу 
Прњавор“ (мала сала) 

Нацрт Одлуке о 
усвајању 
Стратегије развоја 
општине Прњавор 
за период 2022-
2028. године 
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ПИТАЊА, ПРИЈЕДЛОЗИ И ПРИМЈЕДБЕ 
 

Ђорђе Јанковић, грађанин 
„У вези са наталитетом, да ли постоји општинска стратегија која се бави само овим 
питањем? Предлажем изградњу тротоара и бициклистичке стазе уз магистрални пут.“ 

Слободан Живковић, грађанин 

„Мислим да је питање водовода у општини Прњавор лоше ријешено и да треба ријешити 
питање водовода прикључењем на водовод из Бањалуке који је дошао до Тутњевца. Села 
Просјек и Ново Село су без воде и асфалта. Село које има 28 дјеце нема асфалта, а због тога 
не могу да функционишу ни пољопривредне машине. Потребно је другачије улагати 
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средства које се дају кроз пољопривредне подстицаје. Неуређен је дио аутопута од 
Друговића до Лишње, и треба урадити прикључење на аутопут у Којином Хану, али се то 
неће урадити. “  

 
Напомена: 
Путем e-mail адресе odsjekzarazvoj@opstinaprnjavor.net запримљени су приједлози 
професорице Бранкице Радоњић. Приједлози се односе на реструктуирање области рада на 
начин да се формирају два центра (Центар за културу и образовање и Центар за туризам и 
информисање) који би координисали рад постојећих установа и предузећа из области 
културе, информисања, музејске дјелатности, библиотекарске дјелатности, уз координацију 
рада културно-умјетничких друштава, омладинског активизма и туризма. Даље, наводи се 
значај позоришног аматеризма и даљи развој ове области (Прњавор као град театра), као и 
неусловности рада у постојећем Дому културе. 

 

 
OБРАЗЛОЖЕЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА, ПРИЈЕДЛОГЕ И ПРИМЈЕДБЕ 

 
 На питање Ђорђа Јанковића одговорено је на самој јавној расправи да не постоји 

општинска стратегија која се бави само питањем наталитета, међутим, постоји на 
нивоу Републике Српске, а да се на подручју општине већ проводи низ мјера које 
доприносе расту наталитета и да је у овој Стратегији развоја која је предмет јавне 
расправе дефинисана мјера која се тиче унапређења подршке младим брачним 
паровима и младим особама што се доводи у везу са питањем раста наталитета. У 
вези приједлога, одговорено је да је у овој Стратегији развоја дефинисана мјера која 
се тиче побољшања саобраћајне инфраструктуре, а да се на годишњем нивоу 
дефинишу приоритети за реализацију.   

 На приједлоге и примједбе Слободана Живковића одговорено је на самој јавној 
расправи да су у овој Стратегији развоја дефинисане мјере које се тичу унапређења 
водоснабдијевања и побољшања саобраћајне инфраструктуре, а да се на годишњем 
нивоу дефинишу приоритети за реализацију, док је, такође, дефинисано више мјера 
које се тичу унапређења и подршке пољопривредној производњи. 

 Професорици Бранкици Радоњић је одговорено путем e-mail адресе 
odsjekzarazvoj@opstinaprnjavor.net и то: „Општина Прњавор је, поштујући Закон о 
стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској, израдила овај 
нацрт при чему се водило рачуна да се обраде све области од значаја за развој наше 
општине. У складу с тим, обрађена је и област културе - прво кроз стратешку 
платформу, а потом кроз Стратешки циљ 2. Висок квалитет садржаја и услуга у 
локалној заједници, Приоритет 2.2. Обогаћени садржаји у областима спорта и 
културе и Мјера 2.2.2. Унапређења у области културе. У опису ове мјере, наведено је 
да је потребно радити на унапређењу садржаја у области културе и повећању нивоа 
квалитета услуга у култури итд., а дефинисала су се и два кључна стратешка 
пројекта: Изградња нове зграде Центра за културу и Рестаурација зграде Завичајног 
музеја. Приликом дефинисања свих области морало се водити рачуна и о сажетости 
документа. Тако да се може рећи да смо већ обухватили један дио ваших приједлога 
и кроз ову мјеру ће се обухватити све будуће активности које се буду реализовале у 
области културе. С обзиром да горе поменути закон налаже да се сваке године 
доноси Акциони план реализације Стратегије развоја, могуће је кроз њега уврстити и 
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неке нове активности које се могу довести у везу са поменутом мјером (а нису 
наведене у Стратегији развоја), тако да ћемо наредних година свакако размотрити и 
остале приједлоге које сте навели у вези са реструктуирањем ове области. Наравно, 
реализацију свих будућих активности ћемо морати планирати у складу са 
расположивим финансијским средствима.“     

 

 
 
 


