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УВОД 

 

У складу са стандардизованом Методологијом за интегрисано планирање 

локалног развоја (миПРО1) сачињен је Извјештај о остварењу годишњег плана 

имплементације Стратегије развоја општине Прњавор. Извјештај има за циљ 

сагледавање остварених резултата у односу на план имплементације пројеката за 2015. 

годину.  

Општина Прњавор је у сарадњи са Развојним програмом Уједињених нација у 

БиХ (UNDP) и Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу (SDC), 2009. године ушла у 

пројекат Интегрисаног локалног развоја (ILDP), те у оквиру тога израдила Стратегију 

развоја општине Прњавор за период 2012–2020. година. Процес израде Стратегије, 

инициран од стране начелника и подржан од стране Скупштине општине, започео је 

потписивањем Меморандума о разумијевању између општине Прњавор и UNDP-a у 

априлу 2009. године, те формирањем радних тијела – Општинског развојног тима и 

Партнерске групе.  

Процес је оперативно водио Општински развојни тим, а у самом процесу 

створени су механизми за снажно грађанско учешће, доминантно кроз рад Партнерске 

групе – консултативног тијела које осигурава учешће и допринос локалне заједнице у 

процесу планирања, те представља основ за комуникацију између општинске управе и 

грађана.  

Стратегија је свеобухватна и комплексна јер подразумијева интерсекторски 

приступ, обухвата листу приоритетних програма и пројеката у сваком сектору 

(економски, друштвени и сектор заштите животне средине) који омогућавају достизање 

постављених циљева путем спровођења оперативних активности, чиме се ствара основа 

за свеукупну имплементацију Стратегије.  

 Стратегија је усвојена дана 11.04.2012. године на 4. посебној сједници 

Скупштине општине Прњавор и објављена у „Службеном гласнику општине Прњавор“ 

број 14/12.  

Општина Прњавор је као партнерска општина изабрана за учешће у другој фази 

Пројекта интегрисаног локалног развоја (ILDP II). Друга фаза пројекта подразумијевала 

је процес операционализације и конкретне имплементације усвојене Стратегије. У вези 

с тим, припремљен је План имплементације пројеката за период 2014-2016. година. 

План обухвата 17 пројеката из три сектора развоја: секторa економског развоја, секторa 

друштвеног развоја и секторa заштите животне средине. 

Општина Прњавор је у мјесецу априлу 2015. године изабрана и изразила је 

спремност за активно учешће у техничкој подршци за управљање развојем, а која ће 

обухватити сљедеће процесе: 

1. Припрему Плана имплементације Стратегије равоја за период 2016-2018. 

година, те планова одјељења и обједињеног годишњег плана општине Прњавор 

за 2016. годину, 

2. Припрему извјештаја о реализацији планова одјељења и годишњег плана 

општине за 2015. годину, 

                                                           
1 миПРО – назив методологије, скраћеница настала од почетних слова ( методологија за интегрисано 

планирање развоја општина) са симболичким значењем (да смо ми, који партиципативно планирамо на 

локалном нивоу, проактивни, дакле, да обликујемо своју будућност). 
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3. Припрему извјештаја о имплементацији Стратегије за 2015. годину, 

4. Евидентирање остварења на нивоу секторских и макро индикатора (СМИ 

табела). 

1. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ 

У почетној фази процеса израде Стратегије развоја општине Прњавор за период 

2012-2020. година, дефинисана је визија и стратешки циљеви који одређују правце 

развоја општине за наредни осмогодишњи период. Визијом и стратешким циљевима 

обликује се намјеравана конкурентска позиција у којој је уграђено начело стварања и 

одржавања конкурентске предности и заједничка перспектива са уграђеним начелом 

одрживости. 

Визија развоја општине Прњавор: 

 „Прњавор 2020. године ће бити мјесто гдје ће људи са овог подручја, ма гдје се 

тренутно налазили и ком народу припадали, на основу своје предузетности, знања и 

пословних веза остварити снажан прилив инвестиција и динамичан развој локалне 

привреде. Као резултат оваквог осмогодишњег привредног замаха и друштвеног 

напретка, Прњавор ће од „Мале Европе“ постати „Европа у малом“, са европским 

квалитетом живота, развијеном друштвеном и комуналном инфраструктуром, 

туристички атрактивном и очуваном животном средином, препознатљив по имиџу 

мултикултуралности и толерантности.“ 

Стратешки циљеви представљају прву трансформацију визије развоја. Са друге 

стране ови циљеви имају упориште у дефинисаним стратешким фокусима, као и 

финалном резултату спроведене социо-економске и SWOT анализе. Тако заснованим и 

дефинисаним стратешким циљевима оцртавају се главни правци и очекивани домети 

трансформације општине Прњавор као цјелине. Дефинисано је укупно пет стратешких 

циљева, и то: 

 Стратешки циљ 1: Креирање инвестиционих услова који Прњавор сврставају 

међу најатрактивнија мјеста за инвестиције у Републици Српској и Босни и 

Херцеговини; 

 Стратешки циљ 2: Стварање конкурентске привредне структуре са већим 

учешћем производних инвестиција; 

 Стратешки циљ 3: Полицентрична заједница са развијеном друштвеном и 

комуналном инфраструктуром која ће обезбиједити квалитетан живот у селу и 

граду; 

 Стратешки циљ 4: Одржив рурални развој уз савремену и тржишно 

оријентисану пољопривредну производњу и повећан степен прераде 

пољопривредних производа; 

 Стратешки циљ 5: Створити јединствен амбијент који на оптималан начин 

комбинује већ постојећу препознатљивост, туристички потенцијал и очуваност 

животне средине. 

 Из наведених стратешких циљева изведени  су развојни циљеви за сваки  од три 

сектора развоја – сектор економског развоја, сектор друштвеног развоја и сектор 

заштите животне средине. 
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2. ПРЕГЛЕД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА 

2.1. Анализа имплементације пројеката у 2014. години 

 Планом имплементације за 2014. годину планирано је 17 пројеката, од којих је 5 

пројеката из области економског развоја, 8 пројеката из области друштвеног развоја и 4 

пројекта из области заштите животне средине. Укупна финансијска вриједност 

планираних активности на пројектима износила је 3.447.061,33 КМ, а укупна 

вриједност реализованих активности на пројектима у 2014. години износила је 

3.340.031,36 КМ. Током 2014. године реализовано је и 6 пројеката који нису били 

обухваћени Планом имплементације, а чија је укупна вриједност  износила 174.433,94 

КМ, при чему су донаторска средства износила 35.204,94КМ. 

 До краја 2014. године по плану је реализовано четрнаест пројеката, док су три 

пројекта обустављена, прије свега због недостатка финансијских средстава.  

 Важно је напоменути да поједини пројекти имају вишегодишњи карактер. 

2.2. Анализа имплементације пројеката у 2015. години 

Планом имплементације пројеката за 2015. годину предвиђена је реализација 17 

пројеката укупне процијењене вриједности од 3.156.926,07 КМ, од чега је 1.795.210,50 

КМ планирано из буџета општине Прњавор.  

Од наведених 17 пројеката, 4 пројекта су из сектора економског развоја, 9 

пројеката из сектора друштвеног развоја и 4 пројекта из сектора заштите животне 

средине. 

У наредној табели дат је преглед пројеката из Плана имплементације Стратегије 

развоја општине Прњавор за 2015. годину, уз преглед финансијске реализације 

планираног и реализованог финансирања из буџета општине Прњавор, као и преглед 

пројеката који нису предвиђени наведеним Планом. 

Назив пројекта 

Планирана 

средства из 

буџета општине 

Прњавор (KM) 

Планирана 

средства из 

спољних извора 

(КМ) 

Укупно 

утрошена 

средства (КМ) 

Пројекат изградње пословно -  

туристичке зоне "Вијака" 
0,00 0,00 0,00 

Промоција Прњавора као 

атрактивне инвестиционе средине 
97.000,00 36.000,00 110.961,18 

Програм подршке пољопривредној 

производњи 
436.000,00 0,00 386.080,79 

Пројекат развоја туризма 30.000,00 20.000,00 9.400,00 

Стварање услова за системско  

рјешавање проблема стамбеног 

збрињавања Рома на подручју  

општине Прњавор 

34.000,00 171.000,00 0,00 

Изградња приоритетне путне мреже 

и саобраћајне инфраструктуре 
317.000,00 950.000,00 304.784,26 
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Изградња приоритетне водоводне  

мреже 
120.000,00 0,00 166.445,26 

Изградња приоритетне 

канализационе мреже 
39.220,00 0,00 50.790,88 

Реконструкција и одржавање јавне 

расвјете  
145.000,00 0,00 152.652,24 

Подршка одржавању 

традиционалних  манифестација у 

руралним подручјима 

39.000,00 0,00 37.441,10 

Проширење дјечијег вртића у  

Прњавору 
0,00 50.000,00 110.000,00 

Унапређење приоритетне школске 

инфраструктуре на подручју 

општине  и модернизација наставног 

процеса 

93.600,00 0,00 21.426,05 

Уређење слива ријеке Укрине 95.000,00 0,00 54.505,11 

Азил за животиње 33.000,00 0,00 32.991,34 

Едукација пољопривредних  

произвођача 
10.000,00 0,00 6.711,04 

Мини погони за прераду 

пољопривредих производа 
0,00 0,00 0,00 

Санација клизишта на подручју 

општине Прњавор 
300.000,00 100.000,00 185.140,88 

Пројекти који нису планирани Планом имплементације 2015-2017. година:  

Унапређење учења мањинских 

језика на подручју општине 

Прњавор 

6.390,50 34.715,57 28.163,95 

Изградња новог објекта  "Музичка 

школа" Прњавор 
0,00 0,00 361.000,00 

Прибављање објекта "Црвени крст" 

Прњавор 
0,00 0,00 169.910,00 

У К У П Н О: 1.795.210,50 1.361.715,57 2.188.404,08 

 

Из претходне табеле евидентно је да за реализацију пројеката из Плана 

имплементације за 2015. годину нису утрошена сва планом предвиђена средства.  

2.3. Кључни резултати остварени реализацијом пројеката у 2015. години  

2.3.1. Сектор економског развоја општине Прњавор 

Пројекат изградње пословно-туристичке зоне „Вијака“ - За наведену 

пословну-туристичку зону израђен је Регулациони план за период 2013-2023. година. 
Пројекат је трeнутно у фази стагнације, с обзиром да нису ријешени имовинско-правни 

односи. Процес рјешавања истих је тренутно у току код надлежног суда и oд њега 

зависи ток даље реализације пројекта. Пројекат је из сектора економског развоја. 
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Промоција Прњавора као атрактивне инвестиционе средине – У оквиру 

наведеног пројекта реализоване су бројне активности, за које је из буџета општине 

Прњавор утрошено укупно 110.961,18 КМ.  У склопу овог пројекта одржан је шести по 

реду Фестивал националних мањина општине Прњавор, на којем је учешће узело 

десетак културно-умјетничких друштава из земље и иностранства. Такође, 

организоване су посјете градовима Boleslawiec у Пољској и Босковице у Реублици 

Чешкој, као и посјета граду Београду у оквиру манифестације „Дан Прњавора у 

Београду“. 

 Програм подршке пољопривредној производњи – Током 2015. године из 

буџета општине Прњавор на име исплате подстицаја пољопривредној производњи 

ребалансом буџета су планирана средства у износу од 436.000,00 КМ. Реализован је 

износ од укупно 386.080,79 КМ, ријешена су 553 захтјева пољопривредних произвођача 

и проведени поступци јавних набавки у предметима вјештачког осјемењивања крава и 

јуница и расплодних крмача и назимица, односно хемијске анализе узорака 

пољопривредног земљишта. За финансирање трошкова противградне заштите 

утрошено је укупно 51.000,00 КМ. Такође, на име регресирања камата на 

пољопривредне кредите утрошено је укупно 21.579,74 КМ. Пројекат се реализује сваке 

године и има карактер пројектне мјере. 

Пројекат развоја туризма – Током 2015. године за реализацију овог пројекта 

утрошено је 9.400,00 КМ. Носилац активности на реализацији овог пројекта била је ЈУ 

Туристичка организација општине Прњавор, која је током 2015. године престала са 

обављањем дјелатности. Послове Туристичке организације општине Прњавор 

дјелимично је преузело Одјељење за локални економски развој и друштвене 

дјелатности. 

2.3.2. Сектор  друштвеног развоја општине Прњавор 

Стварање услова за системско рјешавање проблема стамбеног збрињавања 

Рома на подручју општине Прњавор –  Општина Прњавор је дана 03.06.2014. године 

швајцарском CARITAS-у упутила Писмо намјере за учешће у Пројекту стамбеног 

збрињавања Рома за 2014/2015. годину. У оквиру наведеног пројекта стамбено ће бити 

збринуто још 6 ромских породица. Укупна вриједност пројекта је 205.000,00 КМ. 

Почетне активности су реализоване током 2015. године, а пројекат се наставља у 2016. 

години. 

Изградња приоритетне путне мреже и саобраћајне инфраструктуре – Током 

2015. године утрошена су средства у укупном износу од 304.784,26 КМ. Пројекат се 

реализује сваке године и има карактер пројектне мјере. Из спољних извора 

обезбијеђено је 64.817,43 КМ. Пројекат се реализује сваке године и има карактер 

пројектне мјере, као и пројекти Изградња приоритетне канализационе мреже, 

Реконструкција и одржавање јавне расвјете, Подршка одржавању традиционалних 

манифестација у руралним подручјима, те пројекат Унапређење приоритетне школске 

инфраструктуре на подручју општине и модернизација наставног процеса. 

Изградња приоритетне водоводне мреже – У оквиру Одјељења за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство издвојена су средства у укупном износу од 

131.953,59 КМ, и то за потребе реконструкције и изградње нових објеката 

водоснабдијевања, за потребе израде елабората, студија и пројеката из намјенских 

средстава за воде, као и за потребе физичко-хемијских анализа воде са изворишта са 

којих узорци воде нису испитивани у протеклом периоду. Одјељење за стамбено-
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комуналне послове и инвестиције издвојило је средства за потребе изградње водовода 

са изворишта Повелич (који ће водом напајати 6 мјесних заједница сјеверног дијела 

општине Прњавор), те за извођење радова на изградњи истражно-структурне бушотине 

у МЗ Кокори, извођење радова на изградњи и реконструкцији потисног водовода у 

Доњим Вијачанима, као и израду стручног мишљења, урбанистичко-техничких услова 

и главног пројекта за водовод у Доњим Вијачанима и четири крака секундарне мреже 

према Горњој Мравици, Брезику и Доњим Вијачанима. 

Проширење дјечијег вртића „Наша радост“ Прњавор – Акција проширења 

објекта ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор покренута је у мјесецу фебруару 

2013. године од стране начелника општине Прњавор, др Синише Гатарића. Пројектом 

проширења дјечијег вртића предвиђена је изградња новог блока површине 255 м² 

корисног простора, који би се састојао од двије просторије за мјешовите вртићке групе 

и једне просторије за мјешовиту јасличку групу, хола и простора за дјечија колица, 

просторије за васпитачице, оставе, простора за реквизите, санитарног чвора за особље, 

тераса уз сваку групу, те топле везе са постојећим објектом. Постојећи и дограђени дио 

објекта чиниће јединствену цјелину у функционалном и обликовном стилу. Током 

2015. године утрошена су средства у износу од 110.000,00 КМ. 

Санација клизишта на подручју општине Прњавор – За реализацију 

наведеног пројекта реализована су средства у укупном износу од 185.140,88 КМ. 

Израђена је пројектна документација и извршени су радови на санацији клизишта на 

локалним путевима: Којин Хан – Црквена, Кокори – Брезичани, Црквена – Кокори, 

Чивчије – Бранешци, Прњавор – Радуњевац – Гаљиповци – Мравица (локација Анска 

обала), Јотића Луке – мост Борић (локација Јотићи, Горњи Вијачани) и Радуњевац – 

Цер – Доња Околица – Стара школа (локација Моравци). За реализацију наведеног 

пројекта обезбијеђена су донаторска средства у износу од 114.433,28 КМ од 

међународне организације UNDP. 

2.3.3. Сектор заштите животне средине општине Прњавор 

Едукација пољопривредних произвођача – Током 2015. године реализована су 

средства у износу од 6.711,04 КМ, и то за едукативна предавања из области 

пољопривредне производње, посјете сајму пољопривреде у Новом Саду и сајму 

пчеларства у Београду, те за одржавање изложбе расних грла стоке у Прњавору. 

Пројекат се реализује сваке године и има карактер пројектне мјере. 

Уређење слива ријеке Укрине – Реализована су средства у укупном износу од 

54.505,11 КМ. Извршена је услуга геодетског снимања терена и прибављање подлога за 

израду неопходне документације прије провођења процедура уређења корита ријека 

Илове, Мравице и Вијаке. Израђен је Главни пројекат новог моста „Растока“, израђен је 

Елаборат са предмјером и предрачуном радова за санацију оштећења на мостовима 

„Борић“, „Пеулићи“, „Ђурђевићи“, „Кулаши“ и „Рибњак – Детлак“. Такође, извршени 

су радови на уређењу корита ријеке Илове у Доњој Илови у дужини од 850 метара, 

ријека Вијаке и Мравице у Дренови у дужини од око 550 метара, те ријеке Вијаке у 

дужини од око 220 метара. Извршена је уградња дрвених шипова за изградњу 

зауставних каскада на ријекама Укрина, Вијака и Тополова. 

Азил за животиње – Пројекат је реализован на основу уговора закљученог 

између општине Прњавор и А.Д. „Ветеринарска станица“ Прњавор. Предмет уговора је 

пружање хигијеничарских услуга, сакупљање и нешкодљиво уклањање паса луталица 

на подручју општине Прњавор. Током 2015. године уклоњено је и збринуто укупно 289 
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паса различитих старосних категорија, при чему је утрошено 32.991,34 КМ. Пројекат се 

реализује сваке године и има карактер пројектне мјере. 

2.4. Реализовани пројекти који нису планирани Планом имплементације  

за 2015. годину  

Током 2015. године општина Прњавор је реализовала и неколико пројеката који 

нису били предвиђени Планом имплементације пројеката за 2015. годину. Њиховом 

реализацијом остварен је утицај како на секторске, тако и на стратешке циљеве. 

Изградња новог објекта  "Музичка школа" Прњавор – Током 2015. године 

започеле су активности на изградњи новог објекта Музичке школе у Прњавору, а за 

реализацију активности у 2015. години утрошено је 361.000,00 КМ. 

Прибављање објекта „Црвени крст“ Прњавор – За куповину пословног 

простора, у који су пресељене просторије Општинске организације „Црвени крст“ 

Прњавор, из буџета општине Прњавор утрошена су средства у износу од 169.910,00 

КМ. 

Пројекат „Унапређење учења мањинских језика на подручју општине 

Прњавор“ – Пројекат финансирају Европска Унија и Савјет Европе, а реализује се у 

оквиру програма „Промоција људских права и заштита мањина у југоисточној Европи“. 

У оквиру пројекта опремљене су двије основне школе са подручја општине Прњавор 

рачунарском опремом, одржани су часови украјинског и италијанског језика, те 

обиљежени Дан Европе и Дан европских језика. Пројекат је промовисан и на 

Фестивалу националних мањина општине Прњавор, те приликом посјете Високог 

представника у БиХ Валентина Инцка. Укупна вриједност донације износи 18.000,00 

еура, а током 2015. године донатор је општини Прњавор дозначио средства у износу од 

80% од укупне вриједности донације, а у складу са потписаним уговором. Остатак 

средстава биће дозначен током 2016. године. 

Програм постинвестиционе подршке инвеститорима у 2015. години - Програм 

се реализује у оквиру  IFC-овог пројекта „Побољшање пословног окружења у БиХ“, а 

партнери на овом програму су Министарство за економске односе и регионалну 

сарадњу Републике Српске, те Министарство пољопривреде, водопривреде и 

шумарства Републике Српске. У оквиру Програма израђен је Инвестициони сажетак 

општине Прњавор, који представља средство за промоцију инвестиционих могућности 

општине Прњавор ради привлачења домаћих и страних инвестиција. Сажетак приказује 

инвестиционе могућности које пружају конкурентске предности општине. Обухвата 

велики број информација о општини Прњавор, са освртом на пословне могућности и 

прилике на нивоу Републике Српске. Објављен је на званичној страници општине 

Прњавор и на страници Агенције за унапређење страних инвестиција у БиХ (FIPA). 

Пројекат је из сектора економског развоја, а за његову реализацију нису била потребна 

финансијска средства. 

Пројекат MEG - Током мјесеца новембра 2015. године општина Прњавор је 

аплицирала на јавни позив који је објавио UNDP за Municipal Environmental and 

Economic Governance (MEG) пројекат. У оквиру пројекта, ангажована је консултантска 

фирма Development Consulting Group (DCG) са циљем спровођења истраживања 

општинских капацитета за бављење пословима локалног економског развоја, како у 

вези статуса кључних процеса и докумената, тако и у вези спровођења активности и 
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досадашњих резултата. Структура истраживања је прилагођена Програму 

сертификације градова и општина са повољним пословним окружењем у Југоисточној 

Европи (BFC SEE). У оквиру пројекта достављени су попуњени упитници и пратећа 

документација, консултанти су посјетили привредне субјекте са подручја општине 

Прњавор и одржан је састанак Фокус групе. За наведени пројекат нису издвојена 

средства из буџета општине Прњавор. 

Централни регистар предузетника – У мјесецу мају 2015. године започеле су 

активности на успостављању Централног регистра предузетника у сарадњи са 

Министарством индустрије, енергетике и рударства Републике Српске, које је носилац 

активности на успостављању регистра и које је организовало обуке за коришћење 

апликације. До краја 2015. године завршен је, путем јединствене електронске 

апликације за регистрацију предузетника, унос више од 70% постојећих података о 

регистрованим предузетницима на подручју општине Прњавор. 

У мјесецу децембру 2015. године потписан је Уговор о суфинансирању пројекта 

Фестивал националних мањина општине Прњавор „Мала Европа“ са 

Министарством трговине и туризма Републике Српске, за који је општина Прњавор 

аплицирала у мјесецу мају. Вриједност уговора је 4.000,00 КМ, а средства ће бити 

дозначена на рачун општине Прњавор током 2016. године. 

Током 2015. године општина Прњавор је аплицирала на низ јавних позива за 

додјелу финансијских средстава расписаних код домаћих и страних институција. 

Поједине пројектне апликације су одбијене, док је за дио пројектних апликација 

процедура о оцјењивању још у току и очекују се резултати позива. 

 

3. ИЗВОРИ ФИНАСИРАЊА ПРОЈЕКАТА РЕАЛИЗОВАНИХ ТОКОМ 2015. 

ГОДИНЕ 

Планом имплементације пројеката за период 2015-2017. година, за реализацију 

пројеката у 2015. години предвиђено је укупно 3.156.926,07 КМ, од чега је из буџета 

општине Прњавор планирано 1.795.210,50 КМ (56,87%) и 1.361.715,57 КМ (43,13%) 

из спољних извора. Реализовано је укупно 2.188.404,08 КМ или 69,32% од укупно 

планираних средстава. 

 Из спољних извора финансирани су или суфинансирани сљедећи пројекти: 

1. Унапређење учења мањинских језика на подручју општине Прњавор – од 

Савјета Европе, током 2015. године, дозначен је износ од 28.163,95 КМ, односно 

80% од уговорне вриједности пројекта. Остатак средстава биће дозначен у 2016. 

години. 

2. Проширење дјечијег вртића у Прњавору – вриједност донација у 2015. години 

износила је 70.000,00 КМ. 

3. Реконструкција дијела улице Војводе Мишића у Прњавору – од Федералног 

министарства расељених особа и избјеглица обезбијеђена су средства у износу 

од 20.000,00 КМ. 

4. Реконструкција моста Чавка преко ријеке Укрине – United Nations Development 

Programme  (UNDP) донираo је износ од 44.817,43 КМ. 

5. UNDP је донирао средства за санацију 3 клизишта на подручју општине 

Прњавор (клизишта на локалним путевима Прњавор – Радуњевац – Гаљиповци – 
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Мравица (локација Анска обала), Јотића Луке – мост Борић (локација Јотићи, 

Горњи Вијачани) и Радуњевац – Цер – Доња Околица – Стара школа (локација 

Моравци)). Уговорна вриједност радова износи 118.166,83 КМ, а током 2015. 

године реализована су средства у износу од 114.433,28 КМ. 

Укупна вриједност финансирања пројеката из спољних извора током 2015. 

године износила је 281.148,21 КМ, што је свега 12,85% од укупно остварене 

реализације, односно 20,65% од планом предвиђених средстава из спољних извора. 

Мали проценат реализације остварен је дјелимично због изостанка финансијске 

подршке виших нивоа власти, рјешавања предатих пројектних апликација током 

2016. године или уплате грант средстава током 2016. године. 

За реализацију пројеката током 2015. године из буџета општине Прњавор 

утрошено је 1.907.255,87 КМ, односно 87,15% у односу на укупно утрошена 

средства. 

 

4. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 

На основу изложеног, може се закључити сљедеће: 

- Већина пројеката из стратешког документа има вишегодишњи период 

имплементације, односно карактер пројектне мјере; 

- За имплементацију већине пројеката у 2015. години обезбијеђена су средства у 

буџету општине, односно 87,15% од укупне реализоване вриједности пројеката; 

- Од 17 пројеката предвиђених Планом имплементације за 2015. годину 

дјелимично или потпуно је реализовано 15 пројеката, за шта је утрошено 

2.188.404,08 КМ; 

- Доминирају пројекти из области друштвеног развоја, док су пројекти из сектора 

заштите животне средине најмање заступљени, односно за њихову реализацију 

је утрошен најмањи износ финансиjских средстава. У наредном периоду требало 

би већу пажњу посветити пројектима заштите животне средине, као и 

пројектима енергетске ефикасности, у смислу њихове идентификације, 

квалитетне припреме и кандидовања према донаторским изворима финансирања 

и IPA фондовима. Ови пројекти могу представљати и одличну прилику за 

ангажовање локалне привреде. 

- Општина Прњавор је током 2015. године имплементирала одређене пројекте 

који нису предвиђени Планом имплементације, као ни самом Стратегијом 

развоја општине Прњавор за период 2012-2020. година. Имплементација тих 

пројеката дала је одређен допринос у остварењу како стратешких, тако и 

секторских циљева, те су стога и уврштени у овај извјештај. 

- У почетној фази процеса израде Стратегије развоја општине Прњавор за период 

2012-2020. година, дефинисана је визија и стратешки циљеви који одређују 

правце развоја општине за наредни осмогодишњи период. С обзиром да је 

Стратегија развоја општине Прњавор за период 2012-2020. година документ који 

је неопходно прилагођавати новонасталим промјенама на локалном нивоу и у 

окружењу, јавља се потреба за детаљном ревизијом овог стратешког документа, 

што ће и услиједити у наредном периоду.  

 


